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 פקודת הדואר [מסח חדש]. תשל״ז-1976
 תקנות בדבר תעריף של שירותי הדואר

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], תשל״ז—1976 1 (להלן —
 הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

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

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ׳׳ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978).

 3. תקנות בתי הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תשל״ח—1977 2, בטלות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ), תשל״ח—1978״.

ספת  תו

 בתוספת זו —

 ״דבר דואר״ — כמשמעותו בפקודה, למעט מברק;

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

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

 1. המשקל — עד 20 גרם;

 2. העובי — עד 5 מ״מ;

 3. האריזה — במעטפה מלבנית —
 מידה מינימלית: x 140 90 מ״מ

 מידה מקסימלית: 120 א235 מ״מ
 ובלבד שבתחום המידות האלה אורכה של המעטפה הוא לפחות 1.4 מרוחבה;

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

 5. המעטפה סגורה על־ ידי קיפול החפ־ והדבקתו בדבק (ללא סיכה או הפץ 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; רישום המען עליה כאמור במדריד־הדואר תשל״ז—1977, עמ׳ ב־19,

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

 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;

 תשלומים בעד
 שירותי דואר

 תהילה

 ביטול

 משם

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמ׳ 567.
 2 ק״ת תשל״וו, ענן׳ 334.
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 (ג) מיקום החלון אינו חורג אל שולי המעטפה שרוחבם כלהלן:
 שולי הצלע העליונה — לא פחות מ־40 מ״מ;

 שולי יתד הצלעות — לא פחות מ־15 מ״מ;
 (ד) המען הרשום הנשקף מבעד לחלון ממוקם כאמור בתנאי 6.

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

 1. הדיוור הוא של 500 יחידות לפחות;
 2. אחידות במידותיהן של היחידות כאשר כולן ממוקדות;

 3. במקום המיועד לביול מודפס סימן ההיכר שאושר על־ידי פקיד בית־הדואר
 לפני הדיוור;

 ״סוג רגיל כמותי ממרין״ — מכתבים, דברי דפוס (לרבות עתונים שאינם רשומים במשרד
 התקשורת) ודוגמות מסחריות מסוג רגיל כמותי כאשר כל היחידות ממדינות לפי סדר

 רץ של המיקוד; י

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

 ״סוג חריג כמותי ממויין״ — מכתבים, דברי דפוס (לרבות עתונים שאינם רשומים במשרד
 התקשורת) ודוגמות מסחריות מסוג חריג הממלאים אחר כל התנאים של ״סוג רגיל
 כמותי״; רישום המען עליהם כאמור במדריד הדואר תשל״ז—1977, עמ׳ ב־19 וכל

 היחידות ממדינות לפי סדר רץ של המיקוד.

 ״סוג חבילות כמותי״ —
 חבילות הממלאות אחר תנאים אלה:

 1. הדיוור הוא של 20 חבילות לפחות;
 2. משקל כל חבילה אינו עולה על 3 ק״ג;

 3. החבילות ממוענות למען אזרחי בלבד וממוקדות.

 התשלום
 השירות בפנים הארץ גלידות

 1. משלוח מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאינו רשום במשרד התקשורת)
 או דוגמה מסחרית:

 א. סוג רגיל — עד 20 גרם 1.10
 ב. סוג רגיל כמותי — כל יחידה עד 20 גרם 0.88

 ג. סוג רגיל כמותי ממדין —
 כל יחידה עד 20 גרם 0.78

 ד. סוג חריג —
 עד 20 גרם 1.20
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 1.40
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 2.00
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 3.40
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 5.20
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 התשלום
 השירות בפנים הארץ בלירות

 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 8.50
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 13.50

 ה. ״סוג חריג כמותי ממויין״ —
 עד 20 גרם 1.00
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 1.10
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 1.50
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 2.70
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 4.10
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 6.70

 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 10.80
 ו. ללא מעטפה —

 עד 20 גרם 1.40
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 1.50
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 2.10
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 3.50
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 5.50
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 9.00

 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם , 14.50
 2. החזרה לפי בקשת השולח של מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאינו
 רשום במשרד התקשורת) או דוגמה מסחרית, כמפורט בפרט 1(ד),

 (ה) ו־(ו) שלא נמסרו לתעודתם התשלום
 המוטל על

 משלוח
 אותו דבר

 דואר
 3. משלוח איגרת 1.10

 4. (א) משלוח גלויה אחת 0.90

 (ב) משלוח 500 גלויות ומעלה, אחידות במידותיהן, במקום המיועד
 לביול מודפס סימן ההיכר שאושר על־ידי פקיד בית הדואר לפני
 הדיוור ורישום המען עליהן עם המיקוד כאמור במדריך הדואר,

 תשל״ז—1977 עמ׳ ב־3 וב־19 — לכל גלויה 0.72

 (ג) משלוח 500 גלויות ומעלה כאמור בפיסקה ב׳ כאשר כל הגלויות
 ממדינות לפי סדר רץ של המיקוד — לכל גלויה 0.65

 5. משלוח גלויה אחת עם תשובה 1.80

 6. משלוח עתון הרשום במשרד התקשורת — כל יחידה —
 עד 100 גרם 0.42
 כל 100 גרם נוספים או חלק מהם 0.42
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 התשלום
 השירות בפנים הארץ בלירות

 7. משלוח כתבים ואביזרים כמפורט להלן והמיועדים לשימוש עוררים
 בלבד;

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

 מפות תבליט;
 מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואביזריהן;

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

 עזרי לימוד לכתיבה בכתב ברייל;
 עזרי לימוד למתימטיקה, מיוחדים לעוורים, ומסגרות לייצורן;

 תקליטים וסרטים מגנטיים;
 שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל;

 גלופות להדפסתם של כתבי ברייל;
 מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש עוורים;

 לוחות שרטוט מיוחדים לעוורים;
 מקלות הליכה;

 רתמות הנחיה לכלבי עוורים ללא תשלום

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

 עד ן ק״ג 2.50
 למעלה מ־* עד 1 ק״ג 4.50
 למעלה מ־1 ק״ג ועד 2 ק״ג 8.40

 למעלה מ־2 ק״ג ועד 3 ק״ג 10.50
 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 20.00
 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 28.00
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 35.00

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

 עד 3 ק״ג 7.00
 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 10.00
 למעלה מ־5־ק״ג ועד 10 ק״ג 14.00
 למעלה מ־10 ק׳׳ג ועד 15 ק״ג 17.50

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

 עד 3 ק״ג 14.00
 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 20.00
 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 28,00
 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 35.00
 11. משלוח סוג חבילות כמותי — כל חבילה 12.00
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 התשלום
 השירות בפנים הארץ בלירות

 12. החזרת חבילה לשולח שלא נמסרה לתעודתה התשלום המוטל
 על משלוח

 אותה חבילה
 13. רישום דבר דואר — פרט לרישום משלוח כמפורט בפרט 7 4.00

 14. אישור מסירת דבר דואר רשום — פרט לאישור מסירת משלוח כמפורט
 בפרט 7 2.00

 15. מסירה מיוחדת — פרט למסירה מיוחדת של משלוח כמפורט בפרט 7 10.90

 16. חקירה באבדן של דבר דואר או בנזק שנגרם לו — פרט לחקירה
 באבדן של משלוח כמפורט בפרט 7 או בנזק שנגרם לו 8.00

 17. שימוש בתא דואר —
 לשנה המתחילה באחד בחודש יולי 55.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש יולי 5.50

 18. העברת השימוש של תא דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם המשתמש
 למעט שינוי מלועזית לעברית 5.00

 19. (א) החסגת חבילה שהגיעה מחוץ לארץ שלא נדרשה תוך חמישה עשר
 יום מיום שנשלחה הודעה — לכל יום או חלק ממנו 2.50

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

 שנשלחה ההודעה — לכל יום או חלק ממנו 2.50

 20. רישום עתון במשרד התקשורת —
 לשנה המתחילה באחד בחודש יולי 560.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאהד יחודש יולי 56.00

 21. רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למען חדש —
 בעד ששת החודשים הראשונים ללא תשלום

 בעד שנה נוספת 73.00

 22. (א) מסירת חבילה אשר דמי המשלוח עבורה משולמים על־ידי הנמען 0.80

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

 משולמים על־ידי הנמען — לכל יחידה 0.12

 23. חיפוש דבר דואר לשם מסירה מיוחדת בבית הדואר 8.00

 24. אריזה חדשה של חבילה לפני המסירה 8.00
 25. חלוקת עלונים —

 עד 10 גרם — לעלון 0.15
 כל 10 גרם נוספים או חלק מהם, עד 50 גרם — לעלון 0.24

 26. אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה ללא תשלום

 1214 קוגץ התקנות 3844, כ״ד בניס! תשל״ח, 5.1978.י



 התשלום
 השירות בפנים הארץ בלירות

 27. מסירת דבר דואר בגוביינה כאשר הסכום הנדרש לגבייה אינו עולה
 על 3000 לירות 8.00

 28. החזרת דבר דואר לשולח, לפי בקשתו, שינוי שם הנמען או המען של
 דבר דואר 11.00

 29. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש קבלה על מסירת
 הבילה, בדיקת מסמכים, לכל יום 14.50
 30. העתק קבלה 1.40

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

 לשנה המתחילה באחד בחודש יולי 160.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש יולי 16.00

 ,32. מברק מסוג רגיל —
 10 המלים הראשונות או חלק מהן 16.07
 בל מלה נוספת 1.61

 33. מברק מסוג ״דחוף״ —
 10 המילים הראשונות או חלק מהן 32.14
 כל מלה נוספת 3.21

 34. מברק לאגיה ישראלית בלב ים המועבר מתחנת חוף בישראל —
 מברק סוג ״רגיל״ — כל מלה 4.60
 מברק מסוג ״דחוף״ — כל מלה 5.65

 35. מברק ברנה בעל נוסח קבוע מראש 12.95
 36. מברקים מסוג ל. ט. (.י! ..1) (מכתבים מוברקים) —

 20 המלים הראשונות או חלק מהן 16.07
 כל 10 מלים נוספות או חלק מהן 4.46

 37. מברקי עתונות —
 30 המלים הראשונות או חלק מהן 8.93
 כל 15 מלים נוספות או חלק מהן 2.95
 38. ביטול מברק לפני שידורו 5.00

 39. מברק לנמענים אחדים (.1« .י1) — לכל אחד מהם מלבד הנמען הראשון 9.82
: שירות זה ניתן כאשר כל הנמענים גרים באותה עיר ייעוד או ה ר ע ה \ 

 בנקודות ישוב המקבלים שירותי מברקה מאותה עיר.

 40. קבלת מברק למשלוח מאת השולח בטלפון 2.23

 41. חקירה בדבר מברק 8.00

 42. רישום מען מקוצר למבדקים —
 לשנה המתחילה באחד בחודש יולי 129.46
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש יולי 12.95
 ליום אחד בלבד 12.95
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 התשלום
 השירות בפנים הארץ בלירות

 43. שינוי ברישום מען מקוצר למבדקים 12.95

 44. חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים — לכל יום 12.00

 45. העתק מאושר של מברק —
 100 המלים הראשונות או חלק מהן 12.00
 כל 50 מלים נוספות או חלק מהן 6.00

 46. ניהול חשבון פיקדון למבדקים 2% מדמי המברקים
 ובלבד שלא יפחת
 מ־30 לירות לחודש

 47. הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח השיפוט של
 רשות מקומית אחת 12.50
 48. הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח השיפוט של כמחיר המברק

 רשות מקומית אחרת הנשלח בתחומי
 ישראל בהתאם
 למספר המילים

 שבמברק המועבר
 וסוגו

 49. תשובה למברק משולמת מראש (.ק .11) כאמור בפרט 32

 50. הוצאת כרטיס אשראי עבור שירות של משלוח מברקים וטלקס בגוביינה 98.21

ת י מ ר ע י א  ג׳ בניסן תשל״ח (10 באפריל 1978) מ
) שר התקשורת 3 ־ 4 מ 7 ח ) 

 פקודת הדואר [נוסח חדש], חשל״ז-1976

 תקנות בדבר תעריפים של שירותי הדואר לחוץ לארץ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדשו, תשל״ז—1976 «, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 תשלום בעל 1. התשלום בעד שירות דואר לחוץ לארץ המפורט בתוספת יהיה בשיעור שנקבע לצידו,
י ובלבד שהתשלום בעד שירות של צרורות קטנים לא יפחת מהתשלום החל על צרור א ו ' ד ת ו י י  ש

ץ שמשקלו 100 גרם. י א י ץ י ח  י

ל 2. תקנות בתי הדואר (שירותי הדואר לחוץ לארץ), תשל״ח—1977 2 — בטלות. ו ט י  ב

 תחילה 3. תחילתן של תקנות אלה היא ביום כ״ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978).

 השם 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר (שירותי הדואר לחוץ לארץ), תשל״ח—1978״.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמ׳ 567.
 2 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 340.
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ספת  התו

 חלק א׳: שירותי דואר בדרך הים והיבשה

 השירות התשלום בלירות

 1. משלוח מכתב
 עד 20 גרם 4.30
 למעלה מ־20 גרפ עד 50 גרם 7.80

 למעלה מ־50 גדוש עד 100 גרם • 10.50
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 21.00
 למעלה מ־250 גרמ עד 500 גדם 40.00
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 70.00

 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 114.00

 2. משלוח גלויה 3.10

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

 שהודפסו בישראל —
 עד 20 גרם 1.30
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 1.80
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 2.40
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 3.50
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 5.20
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 8.80

 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 15.40
 (ב) משלוח כל דבר דפוס אחר —

 עד 20 גרם 2.40
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 3.10
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 3.80
 למעלה מ־100 גדם עד 250 גרם 6.30

 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 10.30
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 16.80
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 27.30
 לכל 1000 גרם נוספים או חלק מהם (לספרים בלבד) 15.40

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

 דכר דפוס

 5. משלוח צרור קטן —
 עד 100 גרמ 4.30
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 7.80

 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 14.30
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 24.00

 6. ספרות לעיוורים, כמשמעותה באמנת הדואר העולמית טוקיו 1969,
 או כל אמנה אשר תבוא במקומה ללא תשלום
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 חלק בי: שירותי דואר בדרך האוויר

 דברי דואר למעט הבילות ומברקיפ
 השירותים

 ספרות לעיוורים
 כמשמעותו!

 נאמנת הדואר
 העולמית

 עתונים הנשלחים מאח
 המערכת של העיתון

 דברי דואר אחרים
 איגרת
 אויר

 מכתבים
 הארץ

 ספרות לעיוורים
 כמשמעותו!

 נאמנת הדואר
 העולמית

 עתונים הנשלחים מאח
 המערכת של העיתון

 גלויה • עד 25 כל 25 גרם
 איגרת
 עד 10 כל10גרם אויר

 הארץ

 כל 500 גרם
 או חלק מהם

 כל 15 גרם נוספים
 או חלק מחם

 עד 15
 גרס

 נוספים או
 חלק מהם

 גרש או
 חלק מהם

 נוספים או
 חלק מהם

 גרם או
 חלק מהם

 א. אירופה ואגן הים התיכון
 אוסטריה יוון

 אזורים לוקסמבורג
 איטליה ליכטנשטיין

 איסלנד מדיירה
 אירלנד מונקו
 אלבניה מלטה

 אנדורה נורבגיה
 בולגריה סן מרינו

ד ר פ  בלגיה ס

ה , 5.40 3.90 5.30 3.30 5.20 3.70 0.65 0.50 3.40 י נ ! ? ו  בריטניה הגדולה פ
 ואירלנד הצפונית פורטוגל

 ברית המועצות פינלד
 גיברלטר צ׳כוסלובקית

ת פ ר  גרינלנד צ
 גרמניה, רפי דמוקרטית קנדים(איים)

ת קפריסין  גרמניה, רפ׳ פדרלי
 דגיה רומניה
 הולנד שבדיה

 הונגריה שוויצריה
 וטיקן(קריה) תורכיה

 יוגוסלביה
 ב. אמריקה

 1. ארה״ב של אמריקה סנט פייר ומיקלון
 בהאמה פורטו ריקו 8.40 6.00 5.30 4.30 6.60 4.70 1.40 1.25 6.60

 ברמודה קיימן
 מקסיקו קנדה



ם י ת ו ר י ש  ה
 ספרור. לעיוורים

 כמשמעותה
 באמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאת
 המערבת של העיתון

 דברי דואר אחרים

 איגרת גלויה
 אויר

 מבתבים
 ספרור. לעיוורים

 כמשמעותה
 באמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאת
 המערבת של העיתון

 כל25גרם
 נוספים או
 הלק מהם

 עד 25
 גרם או

 חלק מהם

 איגרת גלויה
 כל10גרם אויר

 נוספים או
 חלק מהם

 עד 10
 גרם או

 חלק מהם
 בל 500 גרם
 או חלק מהם

 בל 15 גרם נוספים
 או חלק מהם

 עד 15
 גרם

 כל25גרם
 נוספים או
 הלק מהם

 עד 25
 גרם או

 חלק מהם

 איגרת גלויה
 כל10גרם אויר

 נוספים או
 חלק מהם

 עד 10
 גרם או

 חלק מהם

9.90 2.10 2.40 4.70 6.60 4.30 3.30 6.00 8.40 

12.00 2.40 2.80 6.00 8.40 4.30 5.30 6.90 9.60 

7.40 1.40 1.55 3.70 5.20 4.30 5.30 4.70 6.50 

 הארץ

(  הונדורס(רם׳
 וירג׳ין של ארה״ב (איים)

 טורקס וקאיקוס
 טרינידד וטובגו

 מונסרט
 מרטיגיק

 ניקרגואה
 סנט וינסנט

 סנט כריסטיף
 נוויס ואנגילה
 סנטה לוציה
(  פנמה(רפי

ור התעלה)  פנמה(אז
 קובה

 קוסטה ריקה

ל סלואדור  2. א
 אנטיגואה

 אנטילים הולנדיים
 בליז(הונדורס הבריטית)

 בסיס גואנטנמו(קובה)
ס ו ד ב ר  ב
 גואדלופ

 גואטמלה
 גויאנה

 גויאנה הצרפתית
 גימאיקה

 גרנדה
 דומיניק(אי)

 דומיניקנה(רפ׳)
 האיטי

 סורינם
 פוקלנד
 פרגואי

 פרו
 צ׳ילי

 קולומביה

 3. אורוגואי
 אקואדור
 ארגנטינה
 בוליביה

יל  ברז
 ונצואלה

קה  ג. אפרי

 1. אוגנדה טנזניה
י הכף ף ורדה(אי  גאנה כ

 גמביה הירוק)
 זמביה ליבריה

 חוף השנהב מאוריציוס



 השירותים
 ספרות לעיוורים

 כמשמעותה
 באמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 דגרי דואר אחרים
 איגרת
 אויר

 מכתבים
 ספרות לעיוורים

 כמשמעותה
 באמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 איגרת גלויה עד 25 כל25גרם
 עד 10 כל10גרם אויר

 בל 500 גרם
 או חלק מתם

 כל 15 גרם נוספים
 או חלק מהם

 עד 15
 גרם

 נוספים או
 הלק מהם

 גרם או
 חלק מהם

 נוספים או
 חלק מהם

 גרם או
 הלק מהם

7.40 1.40 1.55 3.70 5.20 4.30 5.30 4.70 6.50 

7.40 1.80 2.10 3.70 5.20 4.30 5.30 4.70 6.50 

7.40 1.40 1.55 3.70 5.20 4.30 5.30 4.70 5.50 

 הארץ

 סנטה הלנה
 קניה

 רודזיה

 מאוריתאניה
 מאלי

׳ פ ר ) ר ק ס ג ד  מ
 מלגשית)

 מוזמביק
(  מרכז אפריקנית(רפי

 ויי!" ר•
 * ו

 ניגריה
 סוואזילנד

 סיירה ליאונה
 סיישל(איים)

 סנט תומה ופריגסיפה
 צ׳אד

 קומורים(איים)
 קונגו(רפ׳ עממית)

 קמרון
 ראוניון

 רואנדה

 מלאווי
 םומאליה

 סנגל

 2. אנגולה
 אתיופיה
 בוצואנה
 בורונדי

 בנין(דהומיי)
 גבון

 גיניאה(דפי)
 גיניאה ביסאו

 גיניאה המשוונית
 דרום אפריקה

ב אפריקה ר ע  דרום מ
 (נמיביה)

 וולטה עילית
(  זאיר(רפי

 טוגו
 טריטוריה צרפתית של

 האפר והאיסה
 לסוטו

 ד. אסיה

 אינדונזיה הונג־קונג
פאל  אירן נ

 אפנניסטן סיקים
 בהוטן סרי לנקה(ציילון)

 בנגלה־דש קמפשואה(קמבודיה)
 חודו תאילנד



 השירותים
 ספרות לעיוורים

 כמשמעותה
 גאמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 דברי דואר אתרים

 איגרת גלויה
 אויר

 מכתגים
 ספרות לעיוורים

 כמשמעותה
 גאמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 כל 25 גרם
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 25 .'
 גרם או

 חלק מהם

 איגרת גלויה
 כל10גרם אויר

 נוספים או
 חלק מהם

 עד 10
 גרם או

 חלק מהם
 כל 500 גרם
 או חלק מהם

 כל 15 גרם נוספים
 או חלק מהם

 עד 15
 גרם

 כל 25 גרם
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 25 .'
 גרם או

 חלק מהם

 איגרת גלויה
 כל10גרם אויר

 נוספים או
 חלק מהם

 עד 10
 גרם או

 חלק מהם

7.40 2.10 2.40 4.70 6.60 4.30 5.30 6.00 8.40 

13.20 2.40 2.80 6.00 8.40 4.30 5.30 6.90 9.60 

 הארץ

 ברוניי מקאו
 בורמה סינגפור

׳ לאומנית) דפ ) ן  וייטנאם סי
ן(רפי עממית)  יפן סי

ס פיליפינים  לאו
 מלזיה קוריאה הדרומית
 מוננוליה קוריאה הצפונית

 ה. אוקיאניה

 אוסטרליה סולומון
 בנקם וטורס סמואה(איים של ארה״ב)

ל ש ) ת י ב ר ע מ  נואם סמואה ה
ילברט ואליס ניו־זילנד) ׳  ג

ת  וייק פולינזיה הצרפתי
 ולים ופוטונה פיג׳י

קלאו פיטקרן  טו
 מידויי פנינג

 מריאגים(איים) פפואה (גיניאה החדשה)
 מרשל קוק

ס קלדוניה החדשה ד י ר ב  ניו ה
 ניו־זילנד קרולינים (איים)

 ניו דוס



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

 השירות התשלום !:לירות

 1. רישום דבר דואר 4.00
 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד 26.00
 3. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אהד׳ רשום 2.00

 4. מסירה מיוחדת (אקספרס) של דבר דואר 10.90
 5. תשובה בדואר רשום להודעה בדבר אי־מסירת הבילה לנמען בחר׳ ל 8.00

 6. הפניה רשומה של דבר דואר שנשלח לחוץ לארץ לשם או למען
 אחרים כחוץ לארץ 11.00

 7. פנייה רשומה לחוץ לארץ בדבר החזרתו של דבר הדואר שנשלח
 לחוץ לארץ 11.00

 8. עריכת חקירה כדבר אבדן או היזק של דבר דואר שנשלח לחוץ
 לארץ 8.00
 9. עריכת חקירה בדבר מברק 8.00

 10. הפנייה רשומה של בקשת השולח לחוץ לארץ בדבר שחרור הנמען
 מתשלום היטלים על חבילה 11.00
 11. שובר תשובה בין־לאומי 6.90

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

 עד 1 ק״ג 18.00
 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 22.50
 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 לך ג 29.00
 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 42.00
 למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג 67.00

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

 עד 1 ק״ ג 18.00
 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 22.50
 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 29.00
 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 42.00
 למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג 67.00
 14. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני המסירה 8.00

 15. דמי טיפול בדבר דואר שהגיע מחוץ לארץ שלא בוייל בהתאם
 לתעריף של ארץ המוצא 2.50

 16. דמי טיפול בדבר דואר לחוץ לארץ (מלבד דמי המשלוח לפי סוגו
 שנקבעו לפי חלק א׳ או ב׳ בתוספת זו) שתכולתו, לפי הצהרת

 השולח, היא בעלת ערך גבוה 50.00

 הערה: שירות זה ניתן רק בסניפי דואר שנקבעו לכך.

ת י מ ר ע י א  ג׳ בניסן השל״ח (10 באפריל 1978) מ
 >המ 3,47) שר התקשורת
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 פקודת הדואר ן נוסח דורש], חשל״ז-1976
ות בדבר תשלומים בעד שירותי הטלפון  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], תשל״ז—1976 !, ובאישור
 ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 1. התשלום בעד שירות טלפון כמפורט בתוספת הראשונה או השניה יהיה בשיעור תשלום בעי
 שנקבע לצד אותו שירות. שירות טלפון

 תחילה

 ביטול

 השם

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978).

 3. תקנות הדואר (תעריפי טלפון), תשל״ח—1978 2 — בטלות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר (תעריפי טלפון), תשל״ח—1978״.

ת ראשונה פ ס ו  ת
 לוח תשלומים לשיחות בין־ עירוניות

ק אי: באמצעות חיוג ישיר ל  ח
 שיחה בין מנדים המחוברים למרכזות המפורטות בל! ח א׳ ואל מינויים המחוברים
 ^ למרכזות המפורטות בלוח ב׳ להלן, נמדדת כמספר השיחות המקומיות המתקבל מחלוקת
 התקופה של השיחה בתקופה שצויינה בצד כל אות היכר. אות ההיכר מסמלת את התקופה

 התקופה בשניות שעליה מוטל תשלום שיחה
 מקומית אחת; בהתחלת שיחה ובסופה ייחשב
 גט כל חלק של התקופה כשיחד, מקומית אחת

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

07.00—19.00 
 וביום ו׳ משעה 13.00

 ועד יום א׳ בשעה 07.00
 (תעריף לילה)

180 
120 
40 

 בימים א׳ עד ה׳
 בין השעות

19.00-̂ 07.00 
 וביום ו׳ משעה

 07.00 עד שעד, 13.00
 (תעריף יום)

90 
60 
20 

 שבצידה היא נמצאת.

 א
 ב
 ג

ק ב׳: באמצעות טלפונאי ל  ח
 התשלום בעד שיחת גוביינא חד פעמית כין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות

 בלוח א׳ ואל מנויים המחוברים למרכזות המפורטות בלוח ב׳ יהיה כדלקמן:
.1 

 בעד כל 6 דקות או חלק מהן
 ביו השעות 07.00—19.00 ובעד
 כל 12 דקות או חלק מהן בין
 השעות 19.00—07.00 למחרתו

 לירות

14.00 
16.00 
25.00 

 א
 ב
 ג

 2. כאשר השיחה לא יצאה לפועל מסיבות התלויות כמזמין, דמי טיפול 9.00 לירות.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמ׳ 567.
 2 ק״ת תשל״ח, עמי 398, עמ׳ 878.
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ח א  ו

. ר ו אז , גכייתלים ו ו נ ו ם, קרית א וזולן,בה י י ברק, נ , ב ו  1. כולל המרכזות בתל אביב,רמת ג
.  2. כולל המרכזות ברעננה,כפר סבא ורוד השרון

ד. לו  3. כולל המרכזות ברמלה ו
 4. כולל המרכזות בחיפה, קר י ת מ ו צק י ן ו«ירת הכרמל.
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 ל ו ח ב׳
 התשלום

 תעריף א׳

 ו ב ק י התעריפים ה  לפ
ל אזור ם בלוח א׳ א י  ע

ם (02) י ל ש ו ר  חיוג י

 תעריף א׳

 תעריף א׳

־ ו ב ק י התעריפים ה  לפ
 עים בלוח א׳ אל אזור

(06s) חיוג עפולה 
 תעריף א׳

־ ו י התעריפים הקב  לפ
ל אזור  עים בלוח א׳ א
 חיוג צומת השרון(052)

 תעריף א׳

 ו ב ק י התעריפים ה  לפ
ל אזור  עים בלוח א׳ א

 חיוג נתניה (053)
 תעריף א׳

  י התעריפים הקבו  לפ
 עים בלוח א׳ אל אזור

 חיוג אשקלון(051)
 תעדיף ג׳

 תעריף ג׳

 תעריף א׳

 תעריף ב׳

 תעריף ג׳

 אל —

 מנוי המחובר לאחת המרכזות
לחם ת־  אבו־ידימ-אלעזריה, בי
ן או ו ר ב , ח ה ל ל א מ  יריחו, ר

ע ב ר  קרי ת א

ת המרכזות ח א  מנוי המחובר ל
ת־להם ה, בי ־דימ-אלעזרי  אבו
, חברון או ה ל ל א מ  יריחו, ר

ע ב ר ת א י ר  ק
 מנוי המחובר לאחת המרכזות
 יריחו, רמאללה, חברון או

ע ב ר  קרית א

ת ג׳נין  מנוי המחובר למרכז

ת ג׳נין  מנוי המחובר למרכז

ת 7 לקיליה ז  מגוי המחובר למרכ

ת קלקיליה  מנוי המחובר למרכז

ת שכם או  מנוי המחובר למרכז
ם ר ת טול כ ז  למרכ

ת שכם או ז כ ר מ  מנוי המחובר ל
ם ר ת טול כ  למרכז

ת המרכזות ח א  מנוי המחובר ל
, ח ל ב ־ ל א ־ ר י ל עריש, ד  עזה, א

 חאן יונס, רפיח או נ׳בליה
ת המרכזות ח א  מנוי המחובר ל
, ח ל ב ־ ל א ־ ר י ל עריש, ד  עזה, א

 חאן יונס, רפיח או ג׳בליה
ת באוםידה ז כ ר מ  מגוי המחובר ל

ת באוםירה  מגוי המחובר למרכז

ת בשדות  מנוי המחובר למרכז

ת בשדות  מגר המחובר למרכז

ת בשדות  מנוי המחובר למרכז

ת באזור חיוג י המחובר למרכז ו - 1. מנ
 ירושלים(02), למעט מנוי המחובר

ת בירושלים  למרכז

 2. מנוי המחובר לאחת המרכזות
 המפורטות בלוח אי, למעט מרכזת

ג ירושלים (02) ו  באזור חי

ת בירושלים  3. מגוי המחובר למרכז

ת באזור חיוג  4. מנוי המחובר למרכז
לה (065)  עפו

  5. מנוי המחובר לאחת המרכזות ה
/ למעט מרכזת  מפורטות בלוח א

 באזור חיוג עפולה(065)
 6. מנוי המחובר למרכזת באזור חיוג

 צומת השרון(052)
־  7. מנוי המחובר לאחת המרכזות ה
/ למעט מרכזת  מפורטות בלוח א

 באזור חיוג צומת השרון(052)

ת באזור חיונ  8. מנוי המחובר למרכז
 נתניה(053)

ת המרכזות ח א בר ל  9. מנוי המחו
 המפורטות בלוח אי, למעט מרכזת

 באזור חיוג נתניה (053)
ת באזור חיוג  10. מנוי המחובר למרכז

 אשקלון(! 05)

 11. מגוי המחובר לאחת המרכזות
 המפורטות בלוח אי, למעט מרכזת

 באזור חיוג אשקלון(051)
ת באזור חית  12. מנוי המחובר למרכז

 באר שבע(057)
 13. מנוי המחובר לאחת המרכזות
 המפורטות בלוח אי, למעט מרכזת

 באזור חיוג באר שבע(057)
ת באזור חיוג  14. מנוי המחובר למרכז

 באר שבע(057)
 15. מנוי המחובר לאחת המרכזות
 באזור חיוג אשקלון( 051) או באזור

 חיוג אילת(059)
 16. מנוי המחובר לאחת המרכזות
ח אי, למעט אחת  המפורטות בלו
ר שבע א  המרכזות באזורי החיוג ב
 (057), אשקלון (051) או אילת

(059) 
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 תו&מח שניה

 בתוספת זו —
 ״קו מרכזי ישיר״ — קו המחובר למרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת
 המשמש לשיחות יוצאות או לשיחות נכנסות או לשיחות יוצאות

 ונכנסות;
 ״קו מקומי לשירותים — קו שאינו קו מרמי ישיר או שלוחה והוא בתחום שני מקומות
 שונים״ אשר ביניהם תעריף השיחה הוא זה של שיחה מקומית כהגדרתה

 בתקנות הדואר (שירות טלפון), תשל״ג—1973 3 —
 ״א״ — כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו אינו עולה על 100

 מטר:
 ״ב״ - כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 100 מטר

 ואינו עולה על 3000 מטר:
 ״ג״ - כאשד המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 3000 מטר:
 ״קו בין־עירוני - קו שאינו קו מרכזי ישיר או שלוחה והוא בתחום שני מקומות
 לשירותים שונים״ אשר ביניהם תעריף השיחה הוא זה של שיחה בין־עירונית

 כהגדרתה בתקנות הדואר (שירות טלפון), תשל״ג—1973;
 ״שלוחה א׳״ - שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת

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

 הפרטית עולה על 100 מטר ואינו עולה על 3000 מטר:
 ״שלוחה ג׳״ - שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת

 הפרטית עולה על 3000 מטר:
 ״קו טלקס ישיר״ - כמשמעותו בתקנות הדואר (תעריפי טלקס, טלפרינטר וטיקר),

 תשל״ח—1978 יי.
 לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בתקנות הדואר (שירות טלפון), תשל״ג—1973.

ה  חלק אי: התקנ

 סימן א׳: התקנה קבועה

 התשלום
 בלירות

 1. קו מרכזי ישיר 3,000
 2. קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי 3,000

 3. כל שקע מחובר לקו מרכזי ישיר למעט השקע הראשון 200
 4. כל שקע המחובר לשלוחה עם ממתג אל מרכזת פרטית 200

 5. מכשיר טלפון מיטלטל נוסף למכשיר טלפון ראשון של קו מרכזי
 ישיר 200

 3 ק״ת תשל״ג, עמי 1704; תשל״ד, עמי 842; תשל״ז, עמי 481¡ תשל״ח, עמי 599.
 4 ק״ת תשל״ח, עמי 1240.
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 התשלום
ת בלירות ו ר י ש  ה

 6. מכשיר טלפון מיטלטל עם תקע עבור שקע מחובר לשלוחה של
 קו מרכזי ישיר או לשלוחה של מרכזת פרטית 200
 ד. פעמון — למרחק שאינו עולה על 100 מטר 200

 8. פעמון — למרחק העולה על 100 מטר ואינו עולה על 150 מטר 1,000
 9. שפופרת נוספת למרכזת פרטית י 200
 10. מערכת ראש יחידה או כפולה למרכזת פרטית 200

 11. מערכת אזעקה ונקודת אזעקה למרחק שאינו עולה על 100 מטר,
 למעט הקו 850

 כל נקודת אזעקה נוספת למרחק שאינו עולה על 100 מטו׳ י 200 .
 12. המרת שלוחה בלי מתג בשלוחה עם מתג 560

 13. מתקן לאיתות של צלצול הטלפון, אליו ניתן לחבר מנורה או
 פעמון רכוש המנוי 300
 14. מכשיר למניית פעימות מונה בקו ישיר (טקסומטר) 300

 15. פתיל שושן באורך 3.5 מטר, 4.5 מטר, 6 מטר או 10 מטר
 למכשיר טלפון רגיל 120
 16. שפופרת לכבד שמיעה 200
 17. מכשיר טלפון רבי־ קווי 560

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

 (א) כשמועכרות 200 יחידות העברה (ביט) לשניה 3,200
 (ב) כשמועברות 600 עד 1,200 יחידות העברה (ביט) לשניה 3,200
 (0 כשמועברות 2,400 יחידות העברה (ביט) לשניה 3,200
 (ד) כשמועברות 4,800 יחידות העברה (ביט) לשניה 3,200
 (ה) כשמועברות 7,200 יחידות העברה (ביט) לשניה 3,200
 (ו) כשמועברות 9,600 יחידות העברה (ביט) לשניה 3,200
 (ז) כשמועברות 40,800 יחידות העברה (ביט) לשניה 6,400

 19. מכשיר טלפון למסירה של מידע בדיבור בעת ובעונה אחת למספר
 מנויים שקוויהם מחוברים אליו דרך קבע — (להלן טלפון פיקוד) 5,000
 20. חיבור קו של מנוי לטלפון פיקוד 3,500

 21. קו מקומי לשירותים שונים —
 (א) לדיבור י

 להעברת נתונים לעיבוד עד 9,600 יחידות העברה (ביט)
 לשניה להעברת צילומים

 להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה
 כדין, ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה בקו אושרו

 על ידי המנהל
 ברוחב פס של 300—3400 הרץ

560 "XX" 
 ״כ״ 3,000
 ״ג״ 8,000
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 התשלום
 השירות בלירות

 (ב) להעברת נתונים לעיבוד במהירות של 40,800 ביט לשניה
 ברוחב פס של 50—10,000 הרץ

 להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה
 כדין ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה בקו אושרו

 על ידי המנהל
 ״א״ 1,700

 ״ב״ 10,500
 ״ג״ 24,000

 22. ציוד לשיפור קו מקומי לשירותים שונים המשמש להעברת נתונים
 לעיבוד כלבד 1,200

 נוסף על התשלום
 למי פרס 21

 23. שלוחה ״א״ 560
 24. ;א) שלוחה ״ב״ 3,000

 (3) כ8שר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת
 או על ידי משרד התקשורת על חשבו? המנוי 560

 25. (א) שלוחה ״ג״ 8,000
 (ב) כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי כהיתר משרד התקשורת

 או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 560
 26. מתקן להפעלת המתה של מנוי לחיוב חשבונו היא כשיחות בין־

 % עירוניות נכנסות 5,000
 27. (א) ציור אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי כין מוקד המשטרה

 לבין המנוי המנותב כרשת הטלפון הציבורית 10,000
 (ב) מתג אזעקה המחובר לציוד האמור בפסקה (א) 1,000

 28. מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית - כתוצאה
 מחיבור מתקן, רכוש המנוי, להעברת נתונים לעיבוד וצילומים 1,000

 29. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של
 מנוי אחר קבוע מראש 560

 30. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של
 מנוי אחר שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עבור מנויים אחרים 560

 31. מיתקן לקיום שיחת ועידה עם מספר אנשים עם אפשרות חסימת
 השיחה 5,000

 32. שירות לחסימת שיחות בינלאומיות בחיוג ישיר 150

: לא יותקן מכשיר טלפון רב קווי כאמור בפרט 17 אלא אם כן תתבקש התקנה ה ר ע  ה
 של כל המערכת של טלפון רב קווי המורכבת משני קווים מרכזיים ישירים

 וכן מארבעה עד עשרה מכשירי טלפון רב קווי.
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 התשלום
ת בלירות ו ר י ש  ה

 50% מהתשלום שנקבע
 לצד אותו שירות

 בםימן א׳

 התשלום שנקבע לצד
 אותו השירות בסימן א׳

 סימן כ׳: התקנה זמנית
 1. קו מרכזי ישיר

 2. קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר, לכל מנוי
 3. קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ או ״ג״

 4. שלוחה ״ב״ או ״ג״, כאמור בפרטים 24(?» ו־25(א)
 בלבד

 5. כל התקנה זמנית שלא פורטה במקום אחר בסימן זה

 חלק ב׳: העתקה - שירות טלפון קבוע או זמני

 מימן א׳: כאשר המרחק כיז המקוש בו מותקן המיתקן לבין המקוט החדש
 אינו עולה על 100 מטר בקו אווירי

 1. קו מרכזי ישיר 300
 2. שלוחה ״א״ -

 אם היא נשארת שלוחה ״&•״ 300
״ 3,000 ב  אם היא הופכת לשלוחה ״

 3. שלוחה ״ב״ או ״ג״ . ׳• 300
 4. קו מקומי לשירותים שונים ״א״, לכל קצה של הקו -

 אם הוא נשאר קו מקומי לשירותים שונים ״א״ 280
 אם הוא הופך לקו מקומי לשירותים שונים ״ב״ 3,000

 5. קו מקומי לשירותים שונים ״נ״ או ״ג״, לכל קצה של קו 300
 6. פעמון 200
 7. שקע למעט שקע ראשון המחובר לקו מרכזי ישיר 200
 8. מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר(טקסומטר) 300

 9. מתקן לאיתות של צלצול הטלפון, אליו ניתן לחבר מנורה או
 פעמון, רכוש המנוי 300
 10 מכשיר טלפון רב קווי - 450
 11. מתקן להעברת נתונים לעיבוד, למעט הקו 800
 12 . מערכת אזעקה עם או בלי נקודת אזעקה אחת, למעט הקו 300
 כל נקודת אזעקה נוספת 140

 13. שינוי תואי של כל קו מקומי לשירותים שונים או של שלוחה
 כתוצאה מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית 300
 14. טלפון פיקוד 300

 קובץ התקנות 3844, כ״?־ בניסז תשל״ח, 1.5.1978 1229



 התשלום
 בלירות

 15 . מרכזת פרטית מלבד התשלום להעתקת הקווים
 למיניהם לפי סימן זה, ההוצאות
 הממשיות להעתקת המרכזת

 הפרטית עצמה
 16. (א) ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה

 לבין המנוי, המנותב ברשת הטלפון הציבורית 400
 (ב) ציוד הקצווה של מערכת האזעקה — רכוש המנוי 300
 (ג) מתג אזעקה המחובר לציוד האמור בפסקה(א) 200

 17. מתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כתוצאה
 מחיבור מתקן, רכוש המנוי, להעברת נתונים לעיבוד וצילומים 300

 18. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות של מנוי לטלפון של מנוי
 אחר קבוע מראש 300

 19. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות של מנוי לטלפון של מנוי
 אחר שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עכור מנויים אחרים 300

ן המקופ החדש : כאש־ המרחק כין דמקופ בו מותקן המיתקן למ  פימן ב׳
 עולה על 100 מטר כקו אווירי

 1. קו מרכזי ישיר 1,100
 2. שלוחה ״א״ — 300

 אם היא נשארת שלוחה ״א״ 3,000
 אם היא הופכת לשלוחה ״ב״

 אם היא הופכת לשלוחה ״ג״ 8,000
 3. שלוחה ״כ״ או ״ג״ מנקודה לנקודה — 1,100

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת,
 או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 300
 4. פעמון 200
 5. שקע למעט שקע ראשון המחובר לקו מרכזי ישיר 200
 6. מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקםומטר) 300

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

 נא) אם הם נשארים קו מקומי לשירותים שונים ״א״ או
 שלוחה ״א״ 300

 (ב) אם הם הופכים לקו מקומי לשירותים שונים ״ב״ או
 לשלוחה ״ב״ 3,000

 (ג) אם הם הופכים לקו מקומי לשירותים שונים ״גי׳ או
 לשלוחה ״ג״ 8,000

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

 חשבון המנוי 300
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 התשלום
 בלירות

ת ו ר י ש  ה

 8. (א) שינוי תואי של כל קו מקומי לשירותים שוגים ״ב״ או ״גי׳
 או שלוחה ״ב״ או ״גי׳ כתוצאה מהעתקת הטלפון הראשי או

 המרכזת הפרטית 1,100
 (3) שינוי תואי של כל שלוחה ״ב״ או ״ג״ כתוצאה מהעתקת
 הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית כאשר הרשת הותקנה על ידי
 המנוי בהיתר משרד התקשורת, או על ידי משרד התקשורת על

 השבון המנוי 300

 9. מכשיר טלפון רב קווי י 450

 10. קו מקומי לשירותים שונים, לכל קצה 1,100

 11. מתקן להעברת נתונים לעיבוד, למעט הקו 1,100

 12. טלפון פיקוד 700

 13. מערכת אזעקה עם נקודת אזעקה אחת, למעט הקו 300
 כל נקודת אזעקה נוספת 140

 14. מיתקן לאיתות של צלצול טלפון, שאליו ניתן לחבר מנורה או
 פעמון — רכוש המנוי 300

 15 . מרכזת פרטית מלבד התשלום להעתקת
 הקווים למיניהם לפי
 סימן זה, ההוצאות המ
 משיות להעתקת המרכזת

 הפרטית עצמה

 16. (א) ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה
 לבין המנוי, המנותב ברשת הטלפון הציבורית 1,100
 (ב) ציוד הקצווה של מערכת האזעקה - רכוש המנוי 1,100

 17. מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כהוצאה
 מחיבור מתקן, רכוש המנוי, להעברת נתונים לעיבוד וצילומים 300

 18. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון
 אחר קבוע מראש 300

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

 אחרים 300

: השירות לפרטים 4 עד 8 יינתן, זולת אם תתבקש העתקת הקו המרכזי ׳ ה א ר ע  ה
 הישיר או השלוחה או המרכזת הפרטית שאליהם הם מחוברים.

: לא יועתק מכשיר טלפון רב קווי(לפי פרט 9) אלא אם תתבקש העתקה של י ה ב ר ע  ה
 כל המערכת של טלפון רב קווי.
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 חלק ג׳: המרות - שירות טלפון קבוע או זמני
 קו מרכזי ישיר בשלוחה ״א״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״א״
 קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ב״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ב״
 קו מרכזי ישיר בשלוחה ״גי׳ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ג׳•

 קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ב״ או ״\״ כאשר הרשת מותקנת על ידי
 המנוי בהיתר משרד התקשורת, או על ידי משרד התקשורת על

 חשבון המנוי
 שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו מרמי ישיר

 שלוחה ״ב״ או ״1״ או קו מקומי לשירותים שונים ״ב״, ״ג׳/
 בקו מרכזי ישיר —

 כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים מנותבים דרך
 מרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת

 כאשד השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים אינם מנותבים
 דרך מרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת

 המרת קו טלקס ישייר בקו מרכזי ישיר
 המרת קו מדמי ישיר בקו טלקם ישיר

י ישיר המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות בקו מרכזי ישיר  קו מדמ
 המשמש לשיחות יוצאות בלבד או בקו מרכזי ישיר המשמש

 לשיחות נכנסות בלבד
 קו מרכזי ישיר המשמש לשיחות נכנסות בלבד בקו מרכזי ישיר
 המשמש לשיחות יוצאות בלבד או בקו מרמי׳ ישיר המשמש

 לשיחות יוצאות ונכנסות
 קו מרכזי ישיר המשמש לשיחות יוצאות כלבד בקו מרכזי ישיר
 המשמש לשיחות נכנסות בלבד או בקו מרכזי ישיר המשמש

 לשיחות יוצאות ונכנסות

.10 

.11 

 חלק ד׳: השימוש - שירות טלפון קבוע או זמני
 סימן א׳: ?ווים ושלוחות

 התשלום
 לחודש אחד

 בלירות

 קו מרכזי ישיר לכל מנוי למעט אלה המנויים בפרט (2) 50
 קו מרכזי ישיר למנויים במרכזות המפורטות להלן:

 (א) באזור חיוג ירושלים (02) —
 גבעת שאול נוה יעקב

 הורדוס קרית יובל
 כורש רמות

 מעוז ציון רמת אשכול
 מרחביה תלפיות
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 התשלום
 לחודש אחד

 בלירות
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 (ב) באזור החיוג תל־אביב (03)
 צפון

 קידאון
 רמת־אביב

 רמת־גן
 רמת יצחק

 חולון
 יד אליהו

 ירקון וייצמן
 מזרח
 מערב
 מקוה

 בורדיה

 אזור
 בני״ברק

 כת־ים
 גבעתיים

 דן
 דפנה
 דרומ

 (ג) באזור החיוג חיפה (04)
 מערב
 מפרץ

 קרית־אתא
 קרית־יט

 קרית־מוצקין

 אחחה
 טירת הכרמל

 כרמל
 כרמל צרפתי

 מזרח
 מעלה השחרור

 קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי
 במרכזות המפורטות בפרט (2)

 קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר לכל מגוי
 למעט אלה המנויים בפרט (3)

.4 

.6 

 מערכת אזעקה ונקודות אזעקה

 קו מקומי לשירותים שונים —
 (א) לדיבור

 להעברת נתונים לעיבוד עד 9,600 יחידות העברה (ביט)
 לשניה

 להעברת צילומים ברוחב פס של 300—3400 הרץ
 להעכרת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי הרשויה
 כדין, ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה בקו אושרו

 על ידי המנהל
 ״א״
 ״ב״
 ״ג״

 (ב) כרוחב פס של 50—10,000 הרץ להעברת תקשורת מנקודה
 אל תחנה לקשר אלחוטי הרשויה כדין, ובלבד שסוג התק־
 שורת ודרך העברתה בקו אושרו על ידי המנהל להעברת

 \ נתונים במהירות של 40,800 ביט לשניה
 ״א״
 ״ב״
 ״ג״

 7. ציוד לשיפור קו מקומי לשירותים שונים המשמש להעברת
 נתונים לעיבוד בלבד
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 התשלום
 לחודש אחד

 בלירות
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 8. קו בין־עירוני לשירותים שונים המשמש ליותר ממטרה אחת
 (לרבות שימוש רב־מתקני באחת מקצוות הקו או שימוש בציוד
 לרכות אפיקים מסוגים שונים או שימוש לדיבור והעברת נתונים

 לעיבוד בעת ובעונה אחת)
 למעלה מ־100 ועד 200 בוד לכל ק״מ אווירי

 למעלה מ־200 בוד ועד 9,600 בוד לכל ק״מ אווירי
 מהירות העברה 40,800 ביט לשניה — לכל ק״מ אווירי

 9. קו ביךעירוני —
 להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה כדין —

 כרוחב פס של 300 עד 3,400 הרץ, לכל ק״מ אווירי
 ברוחב פס של 50 עד 10,000 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 לעיבוד —
 (א) מהירות העברה כבוד —

 עד 50 בוד, לכל ק״מ אווירי•
 למעלה מ־50 כוד ועד 100 בוד, לכל ק״ מ אווירי

 למעלה מ־100 בוד ועד 200 בוד, לכל ק״מ אווירי
 למעלה מ~200 בוד ועד 9,600 בוד, לכל ק״מ אווירי
 (ב) מהירות העברה בביט לשניה 40,800 לשניה לכל ק״מ

 אווירי
 10. שלוחה ״א״ —

 בעד כל שלוחה, עד 100 שלוחות
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 שלוחות

 11. שלוחה ׳׳ב״ -
 בעד כל שלוחה, עד 100 שלוחות

 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 שלוחות
 12. שלוחה ״גי׳ -

 בעד כל שלוחה

 סימן כ׳: מכשירים ושירותים מיוחדים
 1 . מכשיר טלפון מיטלטל נוסף למכשיר טלפון ראשון

 2. מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר)
 3. מכשיר טלפון רב־קווי

 4. מתקן 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

 1234 קובץ התקנות 3844, כ״ד בניסן תשל״ח, 5.1978.



 התשלום
 לחודש אחד

 בלירות
ת ו ר י ש  ה

 (ב) כשמועברות 600 עד 1,200 יחידות העברה (ביט) לשניה
 רכוש משרד התקשורת 3,200

 רכוש המנוי 500
 (a כשמועכרות 2,400 יחידות העברה (ביט) לשניה

 רכוש משרד התקשורת 3,700
 רכוש המנוי 850

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

 רכוש המנוי 850
 (ה) כשמועברות 7,200 יחידות העברה (ביט) לשניה

 רכוש משרד התקשורת 8,800
 רכוש המנוי 1,200

 (0 כשמועברות 9,600 יחידות העברה (ביט) לשניה
 רכוש משרד התקשורת 8,800
 רכוש המנוי 1,200

 גז) כשמועכרות 40,800 יחידות העברה (ביט) לשניה
 רכוש משרד התקשורת 15,000
 רכוש המנוי 2,400

 5. ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה לבין
 המנוי ברשת הטלפון הציבורית 850

 6. מיתקן למניעת תקלות טכניות כרשת הטלפון הציבורית כתוצאה
 מחיבור מיתקן, רכוש המנוי, להעברת נתונים ובכלל זה צילומים 100

 7. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של
 מנוי אחר קבוע מראש 40

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

 אחרים 40

 9. מרכזת פרטית שקיבולה המירבי הוא עד 100 שלוחות ושטרם
 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת — לכל מעגל שלוחה 15
 חלפו 15 שנה,משנת הייצור של המרכזת — לכל מעגל שלוחה 40

 10. מרכזת פרטית שקיבולה המירבי עולה על 100 שלוחות ושטרם
 חלפה שנה אחת משנת הייצור של המרכזת ״ לכל מעגל שלוחה 10
 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת — לכל מעגל שלוחה 25

 11. בעד כל מעגל של מרכזת פרטית ידנית רכוש משרד התקשורת 25

 12 . בעד כל מעגל של מרכזת פרטית אוטומטית רכוש משרד התקשורת 50

 13 . שירות לחסימת שיחות בין־לאומיות בחיוג ישיר 20
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: שירות טלפון לאניות בנמלים  חלק ה׳
 (התעריף הוא בעד חיבור קו מרכזי ישיוי ודמי שימוש בלבד)

 התשלום
 בלירות

170 
80 

210 
80 

105 
40 

105 
40 

110 

י ישייר לאניה העוגנת על יד הרציף בגמל חיפד  1. קו מדמ
 בנמל אשדוד —

 ליממה הראשונה או לחלק ממנה
 לכל יממה נוספת או לחלק ממנה

 2. קו מרמי ישיר אוניה העוגנת על יד שובר הגלים הראשי
 בנמל חיפה —

 ליממה הראשונה או לחלק ממנה
 לכל יממה נוספת או לחלק ממנה

י ישיר לאניה העוגנת בנמל אילת — מ ד  3. קו מ
 ליממה הראשונה או לחלק ממנה
 לכל יממה נופפת או לחלק ממנה

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

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

 חלק ד: רישום במדריך הטלפון
 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 ללא תשלום
 השורה השלישית באותיות רגילות 140
 עד שתי שורות הכוללות אותיות גדולות 140
 השורות השלישית הכוללת אותיות גדולות 170

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

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

 השורה השלישית באותיות רגילות 140
 עד שתי שורות הכוללות אותיות גדולות 140
 השורה השלישית הכוללת אותיות גדולות 170

 3. רישום נוסף לרישום העיקרי —
 כל שורה — באותיות רגילות 140
 כל שורה — הכוללת אותיות גדולות 170
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ק זי: שונות ל  ח

 התשלום
 בלירות

 0.90 י

1.00 

0.50 

 התשלום כעד שלוש
 שיחות מקומיות

 התשלום בעד שלוש
 שיחות מקומיות

 לפי התוספת הראשונה
 חלק ב׳ ועוד 1 לירה

 לפי התוספת הראשונה
 חלק ב־ ועוד 0.50

 לירה

 לפי התוספת הראשונה
 חלק א׳ כאשר השיחה
 המקומית מחושבת לפי

 פרט 2 (א)
 לפי התוספת הראשונה
 חלק א׳ כאשר השיחה
 המקומית מחושבת לפי

 פרט 2 (ב)

 התשלום שנקבע ועוד
 17.00 לירות

 התשלום בעד שלוש
 שיחות מקומיות

 ללא תשלום

 שיחה מקומית

 שיחה מקומית
 שיחה מקומית
 שיחה מקומית

 ו. שיחה מקומית

 2. (א) שיחה מקומית מטלפון ציבורי המופעל על ידי
 אסימון

 (ב) שיחה מקומית מטלפון ציבורי המופעל על ידי
 מטבע של חצי לירה

 3. צלצול מעורר

 4. צלצול מעורר אוטומטי

 5. (א) שיחה ביךעירונית באמצעות טלפונאי מטלפון
 ציבורי המופעל על ידי אסימון

 (ב) שיחה בין־עירונית באמצעות טלפונאי מטלפון
 ציבורי המופעל על ידי מטבע של חצי לירה

 6. (א) שיחה בין־עירונית בחיוג ישיר מטלפון ציבורי
 המופעל על ידי אסימון

 (ב) שיחה בין־עירונית בחיוג ישיר מטלפון ציבורי
 המופעל על ידי מטבע של חצי לירה

 7. שיחה לחוץ־לארץ מטלפון ציבורי

 8. בירור מספר טלפון של מנוי באמצעות שירות מ
 14 — אם המספר המבוקש מופיע במדריך הטלפון

 אם המספר המבוקש אינו מופיע במדריך הטלפון

 9. סניה לשירות ״15״ שעון דובר

 10. הפעלה של טלפון פיקוד —
 5 השניות הראשונות או חלק מהן

 כל 5 שניות נוספות
 5 השניות האחרונות או חלק מהן
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 התשלום
ת בלירות ו ר י ש  ה

 11. חיבור אביזר עזר רכוש המנוי, בהסכמה מראש של משרד התק
 שורת למכשיר טלפון או למרכזת פרטית של המנוי 200

״ ב  12 . מדריך טלפון עברי — לכל קו מרכזי ולכל שלוחה ״
 או ״ג״ ללא תשלום

 מדריך טלפון עברי נוסף — לכל כרך 30

 13 . מדריך טלפון לועזי — לכל כרך 30

 14. מדריך טלפון עכרי־ערבי של יהודה, שומרון, עזה וצפון סיני 30

 15 . החלפת מכשיר טלפון ממתג — לפי בקשת המנוי 600

 16. החלפת מכשיר טלפון רב־קווי — לפי בקשת המנוי 560

 17. החלפת מכשיר טלפון רגיל — לפי בקשת המנוי 200

 18. החלפת שקע — לפי בקשת המנוי 200

 19. החלפת מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר)
 — לפי בקשת המנוי 420

 20. החלפת פעמון - לפי בקשת המנוי 200

 21. שינוי מספר טלפון - לפי בקשת המנוי 200

 22. רישום שינוי שם של מנוי 170
 ובלבד שאם השינוי הוא מלועזית לעברית ללא תשלום

 23. העברת הטלפון לפי בקשת המנוי לאחר - בהסכמת משרד
 התקשורת 350

 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 באותה מערכת 300

 27. שירותי עזר למערכת טלפון רב קווי —
 (א) העכרת הקשר הטלפוני של קו מרכזי ישיר המיועד למכשיר

 מסויים במערכת אל מכשיר אחר באותה מערכת 300
 (ב) חסימה מלאה או חלקית של אחד ממכשירי המערכת או

 ביטולה 300

 28. שינוי בקווים המחוברים לטלפון פיקוד 300

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

 עירוניות — לכל שינוי 80
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 התשלום
 השירות בלירות

 30. חסימת אפשרות חיוג משלוחה במרכזת פרטית ידנית או ביטול
 החסימה הקיימת 80

 31. (א) הפסקה זמנית של שירות טלפון - לפי בקשת המנוי ~
 לתקופה שאינה עולה על 6 ימים וחיבורו מחדש 30

 (ב) הפסקה זמנית של שירות טלפון — לפי בקשת המנוי —
 לתקופה העולה על 6 ימים וחיבורו מחדש ללא תשלום

 32. (א) הפסקה זמנית של קו המחובר לטלפון פיקוד — לפי בקשת
 המנוי — לתקופה שאינה עולה על 6 ימים וחיבורו מחדש 50

 (ב) הפסקה זמנית של קו המחובר לטלפון פיקוד - לפי בקשת
 המנוי — לתקופה העולה על 6 ימים וחיבורו מחדש ללא תשלום

 33. הסרה זמנית של טלפון — לפי בקשת המנוי — והתקנתו מחדש
 במקומו הקודם 300

 34. חידוש הקשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון 60
 אם חודש הקשר לאחר נםיון להסרת מכשיר הטלפון 300

 35. חיבור של מיתקן להעברת נתונים לעיבוד לרשת הטלפון הצי
 בורית, כאשר מיתקן זה הוא רכוש המנוי והתקנתו ואחזקתו

 נעשות בידי גוף שמשרד התקשורת הכיר בו לכך, למעט הקו 840

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

 30 השניות הראשונות או חלק מהן שיחה מקומית
 כל 30 שניות נוספות שיחה מקומית
 30 השניות האחרונות או חלק מהן שיחה מקומית

 37. בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת הציבורית
 בניגוד לפקודה או פגיעה ברשת הציבורית או בשל מעשה העלול

 לפגוע בה 560

 38. חידוש הקשר של מערכת אזעקה, לאחר שנותק לפי בקשת המנוי 50

 39. חידוש הקשר של מערכת אזעקה, לאחר הפסקת השירות עקב
 תקלה בציוד המוחזק על ידי המנוי 50

ת י מ ר ע י א  ג׳ בניסן תשל׳יח (10 באפריל 1978) מ
 >חמ ד4־־3< שר התקשורת

 קובץ התקנות 3844, כ״ד בניסן• תשל״ח, 1.5.1978 1239



 פקודת הדואר [נוסח חדש], חשל״ז-976ן

, טלפרינטר וטיקר ס ק ל ות בדבר תשלומים בעד שירות ט  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], תשל״ז—1976 *, 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־׳ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978).

 3. תקנות הדואר (תעריפי טלקס, טלפרינטר וטיקר), תשל״ח—1978 2 — בטלות.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר (תעריפי טלקס, טלפרינטר וטיקר), תשל״ח—
 1978״.

 תשלומ בעד
 שירות טלקס,

 טלפרינטר וטיקר

 תחילד,

 ביטול

ספת  מו

ת זו — פ ס ו ת  ב

 ״קו טלקס ישיר״ — קו המחובר למרכזת טלקס ציבורית של משרד התקשורת!

 ״שלוחה א״ — שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת הטלקס הפרטית
 אינו עולה על 100 מטר;

 ״שלוחה ב״ — שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת הטלקס הפרטית
 עולה על 100 מטר ואינו עולה על 3000 מטר!

 ״שלוחה ג״ — שלוחה שהמרחק האוירי בינה לבין הטלקס הראשי או מרכזת הטלקס הפרטית
 עולה על 3000 מטר!

 ״קו מקומי לשירותים שונים״ — קו שאינו קו טלקס ישיר או שלוחה והוא בין שני מקומות
 הנמצאים בתחום מרכזת טלקס ציבורית אחת המשמש למתן שירות טלקס, טלפרינטר

 או טיקר!
 ״א״ — כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו אינו עולה על 100 מטר!

 ״ב״ — כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 100 מטר, ואינו עולה
 על 3000 מטר!

 ״ג״ — כאשר המרחק האוירי בין שני קצוות הקו עולה על 3000 מטר!

.  ״קו מרכזי ישיר״ — כמשמעותו בתקנות הדואר (תעריפי טלפון), תשל״ח—1978 3

 ״קו בין־עירוני לשירותים שונים״ — קו שאינו קו טלקס ישיר או שלוחה והוא בין שני
 מקומות הנמצאים בתחום מרכזות טלקס ציבוריות שונות המשמש למתן שירות טלקס׳

 טלפרינטר או טיקר.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמ׳ 567.
 2 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 366.
 3 ק״ת תשל״ח, עמ׳ 1223.
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ק אי: התקנה ל  ח

 סיפון א׳: התקנה קבועה

 התשלום
 בלירות

 1. קו טלקס ישיר 3,000.00

 2. קו טלקס ישיר, משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי 3,000.00

 3. שלוחה ״א״ — כל אחת 560.00

 4. שלוחה ״ב״ — כל אחת 3,000.00

 5. שלוחה ״ג״ — כל אחת 8,000.00

 6. שלוחה ״ב״ או ״גי׳ כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד
 התקשורת, או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 560.00

 .7. מכונת טלקס, טלפרינטר או טיקר 840.00

 שדר אוטומטי נפרד 560.00

 9. תוספת לניקוב סרט 560.00

 10. תוספת לשידור 560.00

 11. יחידת מיתוג — לכל זוג חוטים 560.00

 12. מכשיר ניקוב נפרד 560.00

 13. קו מקומי לשירותים שונים —
 ״א״ — כל אחד 560.00

 ״ב״ — כל אחד 3,000.00
 ״ג״ — כל אחד 8,000.00

0 

 פימן ג׳: התקנה זמנית

 50% מהתשלום שנקבע
 לצד אותו שירות בסימן

 א׳ דלעיל

 התשלום שנקבע לצד
 אותו שירות בסימן א׳

 דלעיל

 1. קו טלקס ישיר

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

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

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

 5. כל התקנה זמנית שלא פורטה במקום אחר בסימן זה

 קובץ התקנות 3844, כ״ד בניסן תשל״ח, 1.5,1978



 חלק בי: העתקה

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

 התשלום
 בלירות

300.00 

300.00 
3,000.00 

300.00 

300.00 
3,000.00 

^ 300.00 

300.00 
 ללא תשלוט

 1. כל קו טלקס ישיר

 2. שלוחה א׳ —
 אם היא נשארת שלוחה א׳
 אם היא הופכת לשלוחה ב׳

 3. שלוחה ״ב״ או ״ג״

 4. קו מקומי ״א״ לשירותים שונים, לכל קצה של הקו —
 אם הקו נשאר ״א״

 אם הקו הופר ל־״ב״

 5. קו מקומי ״ב״ או ״ג״ לשירותים שונים, לכל קצה של הקו

 6. שינוי תואי של כל שלוחה או של כל קו מקומי, לשירותים שונים
 כתוצאה מהעתק ת קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס הפרטית

 7. מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר

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

 1. כל קו טלקס ישיר 1,100.00

 2. שלוחה ״א״ —
 אם היא נשארת שלוחה ״א״ 300.00

 אם היא הופכת לשלוחה ״ב״ 3,000.00
 אם היא הופכת לשלוחה .״ג״ 8,000.00

 3. שלוחה ״ב״ או ״ג״ מנקודה לנקודה —
 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת

ד  או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 100.00 ,

 4. כל קו מקומי לשירותים שונים, לכל קצה של הקו

 5. שינוי תואי של כל שלוחה ״א״ או של כל קו מקומי ״א׳׳ לשירותים
 שונים, כתוצאה מהעתק ת קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס —

 (א) אם השלוחה או הקו נשארים ״א״ 300.00

 (ב) אם הם הופכים ל־״ב״ 3,000.00

 (ג) אם הם הופכים ל־״ג״ 8,000.00
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 התשלום
ת בלירות ו ר י ש  ק

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

 חשבון המנוי 300.00

 6. (א) שינוי תואי של כל שלוחה ״ב״ או ״ג״ או של כל קו מקומי ״ב״
 או ״ג״ לשירותים שונים כתוצאה מהעתקת קו הטלקס הישיר

 או מרכזת הטלקס הפרטית 1,100.00

 (ב) שינוי תואי של כל שלוחה ״ב״ או ״ג״ 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 300.00

 7. מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר 840.00

 חלק ג׳: המרות

 ^1. קו טלקס ישיר בשלוחה ״א״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״א״ 300.00

 2. קו טלקס ישיר .בשלוחה ״ב״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ב״ 1,100.00

 3. קו טלקס ישיר בשלוחה ״ג״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ג״ 3,000.00

 4. קו טלקס ישיר בשלוחה ״ב״ או ״ג״ כאשר הרשת מותקנת על ידי
 המנוי בהיתר משרד התקשורת או על ידי משרד התקשורת על חשבון

 המנוי 300.00

 5. שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו טלקס ישיר 3,000.00

 6. שלוחה ״ב״ או ״ג״ או קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ או ״ג״ בקו טלקס
 ישיר — כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים מנותבים

 דרר מרכזת הטלקס הציבורית של משרד התקשורת 300.00
 כאשר השלוחה או הקו המקומי לשירותים שונים אינם מנותבים דרר

 ^ מרכזת טלקס ציבורית של משרד התקשורת 1,100.00

 ך. המרת קו מרכזי ישיר בקו טלקס ישיר 1,750.00

 8. המרת קו טלקס ישיר בקו מרכזי ישיר 1,100.00

 חלק ד׳: השימוש - קווים, שלוחות, מכשירים ושירותים מיוחדים

 התשלום
 לחודש אחד

 בלירות
ת ו ר י ש  ה

 1. קו טלקס ישיר 77.00

 2. קו טלקס ישיר, משותף לשני מנויים או יותר — לכל מנוי , 72.00
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 התשלום
 לחודש אחד

 בלירות
ת ו ר י ש  ה

 3. שלוחה ״א״ — כל אחת 35.00

 4. שלוחה ״ב״ — כל אחת 105.00

 5. שלוחה ״ג״ — כל אחת 315.00

 6. מכונת טלקס או טלפרינטר —
 רכוש משרד התקשורת 1,370.00
 רכוש המנוי . 250.00

 7. תוספת לניקוב סרט —
 רכוש משרד התקשורת 200.00
 רכוש הפנוי 65.00

 8. תוספת לשידור —
 רכוש משרד התקשורת 200.00
 רכוש המנוי 65.00

 9. מכונת טיקר —
 רכוש משרד התקשורת 1,200.00
 רכוש המנוי 250.00

 10. שדר אוטומטי נפרד —
 רכוש משרד התקשורת 900.00
 רכוש המנוי 100.00

 11. מכשיר ניקוב נפרד —
 רכוש משרד התקשורת 560.00
 רכוש המנוי 200.00

 12. יחידת מיתוג — לכל זוג חוטים 40.00

 13. קו מקומי לשירותים שונים —

 ״א״ — כל אחד 35.00

 ״ב״ — כל אהד 105.00

 ״ג״ — כל אחד 315.00

 14. קו טלגרף או טלפרינטר בין־עירוני, לכל ק״מ בקו אוו־רי —
 מהירות העברה —

 עד 50 בוד 30.00

 למעלה מ־50 בוד ועד 100 בוד 60.00

 למעלה מ־100 בוד ועד 200 בוד 100.00
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ס ק ל ט ק ה׳: רישום במדריך ה ל  ח

 התשלום
 בלירות

 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׳—בי.

 ללא תשלום

55.00 

0.50 
0.50 
0.50 

 ללא תשלום

35.00 

840.00 

200.00 

170.00 

350.00 

50.00 

 ללא תשלום

300.00 

60.00 

300.00 

560.00 

 1. רישום עיקרי
 2. רישום נוסף לרישום העיקרי

ק ר: שומת ל  ח

 1. שיחת טלקס בפנים הארץ —
 30 השניות הראשונות או הלק מהן

 כל 30 שניות נוספות
 30 השניות האחרונות או חלק מהן

 2. מדריד טלקס — לכל קו טלקס ישיר ולכל שלוחה ״ב״ או ״ג״

 3. מדריך טלקס נוסף

 4. החלפת מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר, לפי בקשת המנוי

 5. שינוי מספר טלקס, לפי בקשת המנוי ׳

 6. רישום שינוי שם של מנוי
 7. העברת הטלקס, הטלפרינטר או הטיקר לפי בקשת המנוי לאחר —

 בהסכמת משרד התקשורת

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

 (ב) הפסקה זמנית של שידות טלקס לפי בקשת המנוי, לתקופה
 העולה על 6 ימים, וחיבורו מהדש

 9. הסרה זמנית של מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר לפי בקשת המנוי
 והתקנתו מחדש במקומו הקודם

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

 פרינטר או הטיקר

 11. בדיקה וחידוש הקשר לאחר ניתוק בשל חיבור לרשת הציבורית
 בניגוד לפקודה או פגיעה ברשת הציבורית או בשל מעשה העלול

 לפגוע בה

ת י מ ר ע י א  מ
 שר התקשורת

 ג׳ בניסן תשל׳יה (10 באפריל 1978)
 (חמ 47—3)
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 פקודת הדואר [נוסח חדש],חשל״ז-976ו

ס ק ל א ט ת בדבר שירות ת ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 62 ו־119 לפקודת הדואר [נוסח הדש], תשל״ז—
 1976 י, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

, במקום התוספת יבוא:  החלפת התוספת 1. בתקנות בתי הדואר (שירות תא טלקס), תשל״ו—1976 2

 ״תוספת
 (תקנה 5)

 בתוספת זו, ״התעריף״ — התשלום שנקבע בעד שיחת טלקס לחוץ לארץ ופורסם
 במדריך הדואר.

 נוסף על
 התעריף

 נוסף על
 התעריף

 בלירות

240.00 
20,00 

10.50 
2.20 

14.90 
2.20 

8.50 
 האגרה שנקבעה בפרט (1)
 בתוספת של 10.90 לירות
 האגרה שנקבעה בפרט (1)

 בתוספת של 4.30 לירות
 האגרה שנקבעה בפרט (1)
 בתוספת של 15.20 לירות.

 1. דמי רישום —
 לשנה המתחילה ביום האחד בינואר

 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר

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

 דקה ראשונה או חלק ממנה
 כל דקה נוספת או חלק ממנו

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

 כל דקה נוספת או הלק ממנה

 3. מסירת הודעת טלקס נכנסת למנוי —
 (1) בשירות רגיל של מסירת מכתבים או

 בתא טלקס בו רשום המנוי

 (2) בשירות של מסירה מיוחדת

 (3) בטלפון

 (4) בטלפון ובשירות של מסירה מיוחדת

 תהילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978).

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר (שירות תא טלקס) (תיקון), תשל״ח—1978׳

•Z 

.3 

ת י מ ר ע י א  מ
 שר התקשורת

 ג׳ בניסן תשל״ח (10 באפריל 1978)
 (ו1מ 47—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמ׳ 567.
 2 ק״ת תשל׳׳ז, עמי 2328; תשל״ח, עמ׳ 372.
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 פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל״ב-1972

ות קשר  תקנות בדבר תחנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל״ב—1972 !,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (כ) לחוק־יםוד: משק המדינה 2, אני מתקין

 תקנות אלה:

 1. בתקנה 3 לתקנות הטלגרף האלחוטי(תחנות קשר), תשל״ה—1975 נ(להלן — התקנות תיקי! תקנה 3
 העיקריות) —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״בפרטים 9(0, 11, 19, 21 (ב) ו־23 בתוספת״
 יבוא ״בפרטים 9 (ב), 11, 19, 23 (ב), 24 ו־25 בתוספת״;

 (2) בתקנת משנה(ב) במקום ״ו״ 21 (א) כתוספת״ יבוא ״21, 22 ו־23(א) בתוספת״.

 2. בתקנה 4 לתקנות העיקריות — תיקו! תקנה 4

 (1) בתקנת משנה (ב), במקום ״בפרט 22 בתוספת״ יבוא ״בפרט 24 בתוספת״;

 (2) בתקנת משנה(ג), במקום ״ו־ 21 (א) בתוספת״ יבוא ״22,21 ו־23(א) כתוספת״;

 (3) בתקנת משנה (ז), במקום ״בפרט 17״ יבוא ״כפרט 23 (ב) בתוספת״;

 (4) אחרי תקנת משנה (ז) יבוא:

 ״(ח) תוקף רשיון לתחנה כאמור בפרט 25 כתוספת יהיה לתקופה שלא תעלה
 על חדשיים״.

 3. בתוספת לתקנות העיקריות — תיקון התוספת

 (1) לאחר הגדרת ״תחנת אזעקה״ יבוא:

 ״״הספק מבוא״ — סכום ההםפקים הנמדדים בזרם ישר בכל אותם מעגלי האגו
 דות או הקולקטורים, הנוטלים חלק במסירת הספק בתדירות רדיו למערכת י

 הקרינה של המשדר!

 ״תחנת שידור לזמון״ — תחנת שידור אלחוטית לניהול עסק של זמרן;

 ״מקום זמון״ — תחנת קליטה אלחוטית לקבלת זמון מתחנת שידור לזמרן;

 ״תחנת שירות״ — תחנת,לניהול עסק של דיבור אלחוטי דו־כיווני עם תחנות
 מינוי שאושרו לכך:

 ״תחנת מינוי״ — תחנת לקבלת שירות של דיבור אלחוטי דו־כיווני מתחנת
 שירות.״

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ׳ 506.
 2 ס״ח תשל״ה, עמ׳ 206; י״פ תשל״ו, עמ׳ 574.

 3 ק״ת תשל״ה, עמ׳ 1324; תשל׳׳ו, עמ׳ 923, 1321; תשל״ז, עמ׳ 482, 2411.
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 (2) במקום פרטים 1—23 יבוא:

 תחנה מופעלת תחנה שאינה מופעלת
 (רשיון הפעלה) (רשיון אחזקה)

 שיעור האגרזי, בלירות שיעור האגרה בלירות

80 
80 
80 
80 
80 

80 

80 
80 
80 
80 
80 

25 
80 
25 

80 
80 
80 
80 

 80 לכל תחנה

500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 
250 
500 
150 
500 

25 
500 
25 

80 
500 
80 

30,000 
 500 לכל שפה

 25% משיעור 25% משיעור
 האגרה שנקבע האגרה שנקבע

 לצד אותה תחנה לצד אותה תחנה

 האגרה שנקבעה האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה לצד אותה תחנה

 1 . תחנת חוף
 2. תחנה קבועה או תחנה מטלטלת

 3. תחנת ניידת או תחנת נשאת
 4. תחנת בסיס

 5. תחנת קבועה אוירית
 6. (א) תחנת כלי שיט, למעט תחנה
 בספינת דיג ותחנה בכלי שיט אחר
 הנמצא דרך קבע במים הטריטורי־

 אליים של מדינת ישראל
 (ב) תחנת כלי שיט בכלי שיט
 הנמצא דרך קבע במים הטריטורי־
 אליים של מדינת ישראל, למעט

 תחנה בספינת דיג
 (ג) תחנה בספינת דיג

 7. תחנת טיס
 8. תחנת ניסויים

 9. (א) מקלט קשר
 (ב) מקלט קשר המוחזק בידי חובב
 רדיו בעל רשיון להקמת תחנת

 חובבים
 10. תחנת לקליטת ידיעות והפצתן

 11. תחנת חובבים
 12. תחנת פיקוד

 13. תחנת לשירותי בית
 14. תחנת שליחה

 15. תחנת מולטיפלקם לקליטה
 16. תחנת מולטיפלקס לשידור

 17. תחנת תדרוך בשפה אחת או יותר
 18. תחנת מסוג התחנות המנויות בפרטים
 2, 3, 4, 14 ו־24 שהיא תחנת ספר,
 אם מספר תחנות הספר יחד עם
 מספר התחנות הפטורות מאגרה לפי

 תקנה 5 (5) -

 אינו עולה על 10

 עולה על 10 למן תחנה ה־ 11

 1248 קובץ התקנות 3844, כ״ד בניסן תשל״ח, 5.1978.:



 תחייה

 השם

 תחנה מופעלת תחנה שאינה מופעלת
 (רשיון הפעלה) (רשיון אחזקה)

 שיעור האגרה בלירות שיעור האגרה בלירות

 האגרה שנקבעה האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה לצד אותה תחנה

 בתוספת 500 לירות

 תהנה מסוג התחנות המנויות בפרטים
 1. 2, 4. 5 ו־ 11 שחובר אליה

 מגשר

80 
80 
80 
80 
80 

80 

250 
30,000 

80 
30,000 

80 

2000 
 עד ל־48 שעות

50 
 לארבע שניט

80 

150 

.19 

 20. תחנת אזעקה
 21. (א) תחנת שידור לזמון

 5ב) מקלט יומון
 22. (א) תחנת שרות
 (ב) תחנת מינוי

 23. תחנת הדגמה
 (א) רשיון שנתי

 (3) רשיון חד פעמי

 24. תחנה להספק זעיר

 25. תחנה מסוג התחנות המנויות בפר
 טים 2 ו־3 שניתן לה רשיון חד
 פעמי לתקופה שלא תעלה על

 חדשיים

 4. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בניסן תשל״ח (13 באפריל 1978).

 5. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הטלגרף האלחוטי (תחנות קשר) (תיקון), תשל׳יח-
."1978 

ת י מ . ע ר י א  מ
 שר התקשורת

 ג׳ בניסן תשל״ח (10 באפריל 1978)
 (חמ 422—3)

 ביטול תקנות

 תחילה

 השם

 פקודת הדואר
ות בדבר טלפונים חדשים  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62 ו־119 לפקודת הדואר!, אני מתקין תקנות אלה:

 תקנות בתי הדואר (טלפונים חדשים), תשל״ו—1976 2 — בטלות.

 תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בניסן תשלי׳ח (1 במאי 1978).

 לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הדואר (טלפונים חדשים) (ביטול), תשל״ח—1978״.

.1 

.2 

.3 

ת י מ ר ע י א  מ
 שר התקשורת

 ג׳ בניסן תשל״ח (10 באפריל 1978)
 (חמ 434—3)

 1 דיני מדינת ישרראל, נוסח חדש 29, עמ׳ 567.
 2 ק״ת תשל״ו, עמי 2335.

 קובץ התקנות 3844, כ״ד בניסן תשל״ה, 1.5.1978 1249



ו95ו  חוק בנק הדואר, תשי״א-

ות בדבר השירותים בבנק הדואר  תקנ

, ובאישור ועדת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, תשי״א—1951 ג
 הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק־יסוד: משק המדינה ־, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת ״תוספת 1. בתקנות בנק הדואר (שירותים בכנק הדואר), תשל״ה—1975 3, במקום התוספת יבוא:

 ״התוספת
׳ ק א ל  ח

 (תקנות 9(ד), 12(ב), 34(ב) ו־39)
 משלם האגרה

 בעל החשבון

 בעל החשבון

 בעל החשבון
 מבקש הסכום
 בעל החשבון

 משלם האגרה

 האגרה בלירות

 חינם

0.60 

0.55 

2.00 
3.00 
1.70 

 האגרה בלירות

 עסקאות בחשבון סילוקים

 תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון מאת
 בעל החשבון

 תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון מאת
 אדם אחר:

 2.1 כאשר ההפקדה בוצעה בטופס שאושר
 על.ידי המנהל —

 (א) עד 2,500,000 עסקאות לשנה, בעד
 כל עסקה

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

 2.2 כאשר ההפקדה בוצעה בטופס שלא
 אושר על ידי המנהל

 הוצאת סכום מחשבון התשלומים השמורים
 העברה לאדם שאינו כעל חשבון םילוקים

׳ ק ב ל  ח
 (תקנה 25)

 עסקאות בחשבון חסכון

.3 

.4 

! ו י י  ו בעל ןן״י
 משלם האגרה

 מבקש ההעברה
 מבקש ההעברה

5.00 

 האגרה בלירות

0.50 
1.00 

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

ק ג׳ ל  ח
 (תקנה 28)

 עסקאות בהמחאות דואר

 העברה בהמחאת דואר -
 עד 5 לירות

 למעלה מ־5 לירות

.1 

 1 פ״ח תשי״א, עמי 1321; תשט״ו, עמי 185; תשי״ח, עמי 144; תשל״ו, עמי 21.
 2 סייח תשל״ה, עמי 206; י״פ תשל״ו, עמי 574.

 3 ק״ת תשל״ה, עמי 157, עמי 747, עמי 1321; תשל״ו, עמי 1931, עמי 2382, עמי 2484;
 תשל״ז, עמי 2408; תשל״ח, עמי 373.

 1250 קובץ התקנות 3844, כ״ד בניסן תשל״ח, 1.5.1978



 עסקאות בהמחאות דואר האגרה בלירות משלם האגרה

 האגרה געז־
 ההמחאה שלא

 נגבתה מחזיק ההמחאה

 האגרה בעד מי שהמציא את
 ההמחאה שאבדה התלוש למנהל

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

 3. הוצאת המחאה במקום המחאה שנטען
 עליה שאבדה

 תחילה

 השם

 משלם האגרה

 בהעברה ובהחזרת
 הסכום — השלוח

 ובהארכת תוקף —
 השולח או המוטב

 השולח

 השולח

 השולה

 משלם האגדה

 בעל החשבון

 מבקש החקירה
 מבקש החקירה
 מבקש החקירה

 מבקש הצילום
 בעל החשבון״

 האגרה בלירות

5.00 

5.00 

1.00 

5.00 

 האגרה בלירות

 חינם

7.00 

8.00 
8.00 
8.00 

7.00 
2.00 

׳ ק ד ל  ח
 (תקנה 32)

 עסקאות בהמחאות כטף

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

 תקפה

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

 כסף
 4. מתן העתק של המחאת כסף שנטען עליה

 שאבדה

׳ ק ה ל  ח
 (תקנה 44)

ר א ו ד ק ה נ ב ם ב י ת ו ר י  ש

 1 . פרסום ברשימת בעלי החשבונות
 2. טיפול בש״ק שהופקד לזכות חשבון והבנק

 המשוך לא כיבדו
 3. חקירה על אודות תשלום הנטען עליו
 ששולם בין תאריכים מסויימימ, לכל אחד

 מן הימים הכלולים בין שני התאריכים
 4. חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר
 5. חקירה כדבר גורלה של המחאה כסף

 6. צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכי
 למבקש, לכל צילום

 7. פנקס שיקים
 2. תחילתן של תקנות אלה כיום כ״ד בניסן תשל״ח (1 במאי 1978).

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר) (תיקון מס׳ 8),
 תשל״ח—1978״.

ת י מ ר ע י א  מ
 שד התקשורת

 ג׳ בניסן תשל״ח (10 באפריל 1978)
 (חמ 427—3)

 קובץ התקנות 3844, כ״ד בניסן תשל״ח, 1.5.1978 1251



 18נ!ק1דמ הדו [nwä חזיון
מ בעז מי ת בדבר תשלו ו  השירות הבולאי תקנ

 בתוקף סמכותי לפי העיף 65 לפקודת הדואר [גומה הדשן, תשל״ז—1976 !, ובאישור
, אני מתקין תקנות  צדה הכספים של הכנסת לפי סעיף 1 (ב) לחוק יסוד: משק המדינה 2

 1. בתקנות אלה, ״חומר בולאי״ — כמשמעותו בתקנות בתי הדואר (דרכי השירות
 הבולאי), תשכ׳'־ח---1968!•.,

 2« בעד השתתפות בשירות הבולאי ישולמו התשלומים בשיעוריה המצוייגים להלן
 לצד השירות:

 התשלום בלירות השירות

6.40 
2.60 
0.70 

0.70 

- בשלות.

 1. הרשמה
 2. הכנת החומר הבולאי, אריזתו וניהול חשבת

 3. מעטפת יום ראשון׳ נוסף לערד הנקוב של הבול המודבק עליה
 4. מעטפה שהוטבעה עליה חותמה לציון מאורע או להפצת סיסמה

 או א״בירה, נוטף לערך הנקוב של הבול המודבק עליה

 תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ד בניסן השל״ח (1 במאי 1978).

 תקנות הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי), תשל״ח—977! 4

 5« י לתקנות אלה ייקר8 ״תקנות הדואר (תשלומים עבור השירות הבולאי), תשל״ח-
 1978״.

 תשלום בעד
 שירות השירות

 הבולאי

 תחילה

 ביטול

 השם

ת י מ  s t י ר ע
 שר התקשורת

 ג׳ בניסן תשל״ח (10 באפריל 1.978)
 (חמ 428—3)

 1 דיני מדינת ישרראל, נוסח חדש 29, ענן׳ 567.
 2 ס״ח תשל׳׳ה, עמי 206; י״פ תשל״ו, עמי 574.

 3 ק״ת תשכ״ח, עמי 828; תשכ״ט, עמי 1085.
 4 ק״ת תשל״ח, עמי 375.

 קובץ התקנות 3844, כ״ד בניסן תשל״ח, 1.5.1978

, ירושלים ה ל ש מ מ  ודמס בדפוס ה
1252 

ר 11 לירות י  המח




