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 הדואיתק!ות
 a~wn-1979 האיץ(, בקולם הדואר )תערפל

 - )להלן 1 תשל"1975-1 הדשן, ]נוסה הדואי לפקודת 62 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישורהפקודה(,

 בשיעור יהיה בתוספת המפורטים הדואר משירותי אהד כל על שיוטל התשלום1' והרשח,;ריוולתי
 עיירות, אותז לצישבקבע

 979](. בדצמבר )2 תשם בכסלו '"ב ביום אלה תקנות של חחילת71.תמין

 בטלות. - י תשל"ט-1979 הארץ(, בפנים הדואי )תעריפי הדואר תקנות3.י.ן;י

naan
- 11בתוספת  

 ; מביק למעט בפקודה, כמשמעתו - דואר""דבר

 ; ק"ג 5נ עד ומשקלה הבילות בדואר הנשלתה הבילה -"הבילך"

 ודוגמה התקשורת( במשרד רשום שיינ, עתון )לרבות דפוס דבר מכתב, - רגיל""סוג
 די~,ימ: בשעת האלה התנאים אחי הממלאיםמסטיית
 ; גרם 29 עד - המשקל1.

 ; מ"מ 5 עד -העובי2.

ן - מלבנית במעטפה -האריזה3.  מ"מ 40] " 99 מינימוית:מידה
 " 120 : מקסימליתמידה

_?35 
 מ"מ

 ; מרוהבה 1.4 לפחות הוא המעטפך של אויבה האלה המידות שבתהוםובלבד

 ; הדואר נשירוה הטיפול על יקשה לבל בהיי ובגוזן אטמההמעטפה4.

 מתכתי חפץ או סיכה וללא בדבק ,הדבקתו החפי קיפול על-ידי סגורההמעטפה5.
אחר(;

 במרחק הנמצא במלבן אורכה, לקו במקביל המעטפה פנ' על רשום המען6. ןי

 15 המעטפה, של העליונה מהצלע מ"מ 40 שלמינימלי
 מ"מו

 הימנית מהציע מ"מ ל4ו של מקסימלי ובמרחק המעטפה של והתחתונההשמאלית * הימניתל מהצלע
 ; ב-19 עמ' השל"ו-1977, במדריך-הדואר כאמור עליה המען רישום , המעטפהשל -

 מיועדים המעטפה של הימני הצד מן מ"מ 74 של באויך העליונה הצלע שולי7.
 בלבד;לביול
 - ובלבד הלון בה שיהא לעיל המנויים תנאים בה שמתקיימים למעטפהמותר

 ושצלעות'ו צבע, נטולת שקופה בשמשה סגור בלבד אחד חלון בה שיש)א(
 ; המעטפה לצלעותמקבילות

 ; גלים ללא המעטפה בפנים במלואה מודבקת השמשה)ב(

-  י"ל. ירי ,2, "יש ניר" י.-
4

 2,"]. ען' עש..ש. ו.תו
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 מ"מ; מ-40 פתות לא - "'גליונה ה.צלעשוליג כלהלז: שרוהבם המעטפה שולי אל חורג אינו ההלון מיקום)ג(
 מ"מ; מ-15 פחות לא - הצלעות יתרשולי

 6. בתנאי כאמור ממוקם להלוז מבעד הנשקף הרשוםהמען)ד(

 התק- במשרד רשומים שאינם עתונים )לרבות דפוס דברי מכתבים, - כמותי" רגיל"סוג
 : אלה תנאים אחר הממלאים רגיל מסוג מסחריות ודוגמותשורת(
 לפחות; יהדות 500 של הוא הדיוור1.
 ; ממוקדות כולן כאשי היחידות של במידוהיהז אה'דות2.
 בית-הדואר פקיד על-ידי שאושר ההיכר סימן מודפס לביול המיועד במקום3.

 ; הדיוורלפני

 במשרד רשומים שאינם עתונים )לרבות דפוס דברי מכתבים, - טמויין" כמותי רגיל"סוג
 סדר לפי ממויינות היהידות כל כאשר כמות' רגיל מסוג מסחריות ודוגמותהתקשורת(

 המיקוד; שלרץ
 ודוגמה התקשורת( במשרד רשום שאינו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב, - חריג""סוג

 ; רגיל מסוג שאינם מעטפה, בתוךמסחרית,

 במשרד רשומים שאינם עתונים )לרבות דפוס דברי מכתבים, - "מויין" כמותי חריג"סוג
 רגיל "סוג של התנאים כל אחר הממלאים הריג מסוג מסחריות ודוגמותהתקשורת(
 וכל ג-19 עמ' חשל"ז-1977, הדואר במדריך כאמור עליהם המען רישום ;כמותי"
י4 המיקוד. של רץ סדר לפי ממויינותהיהידות

 - נמותי" חבילות"סוג
 אלה: תנאים אחר הממלאותחבילות

 לפחות; חבילות 20 של הוא הדיוור1.

 A~p; 3 על עולה אינו חבילה כל משקל2.

 וממוקדות. בלבד אזרחי למען ממוענות החבילות3.

"וין: ""יז גי'"אוזת
dh,9;--, .1 התקשורת( במשרד רשום שאינו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב, משלוח 

 מסחרית: דוגמהאו
2.70 גרם 20 -עד רגילסוגא.

2.20 גרם 20 עד יחידה כל - כמותי רגילסוגב.

 - ממויין כמותי רגילסוגג.
1.90 גרם 20 עד יחידהכל

 - חריגסוגד.
4.00 גרם 20עד_ש ,,א
4.40 גרם 50 עד גרם מ-20למעלהי

6.40 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
10.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה

4 1979ג4.1 תש"ם, בטטלו י"ר 4062, אתקנותקובץ
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16.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
27.00 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה

 - ממויין" כמותי חריג"סוגה.
3.20 גרם 20עד

3.50 גרם 50 עד גרם מ-20למעלה
5.10 גרם 100 עד נים מ-50למעלה
8.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
12.80 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה

 מעטפה ללאת
8

6.90 גרם 20עד
7.50 גרם 50 עד גרם מ-20למעלה
10.00 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
16.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
26.00 גרם נ50 עד גרם מ-250למעלה
43.00 גרם נ100 עד גרם מ-500למעלה

,ן  שאינו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב. של השולה בקשת לפיההורה2.
 ., 1)ד(, בפרט כמפורט ממהרית, דוגמה או התקשורת( במשרדרשום

התשלום לתעודתם נמסרו שלא 1-)ו()ה(
המוטלעל
משלוח

אותודבר
דואר

0ד.2 איגרתמשלוח3.

*2.30 אחת גלויה משלוה)א(4.  המיועד במקום במידותיהן, אחידות ומעלה, גלויות 500משלוח)ב(
 לפני הדואר בית פקיד על-ידי שאושר ההיכר סימן מודפסלביול
 הדואר, במדריד כאמור המיקוד עם עליהן המען ורישיםהדיוור

- וב-19 ב-3 עמ'תשל"1977-1 1.80 גלויה לכל 

 הגלויות כל כאשר ב' בפיסקה כאמור ומעלה גלויות 500 משלוח)ג(
1.60 גלויה לכל - המיקוד של רץ סדר לפיממויינות

4.60 תשובה עם אחת גלויהמשלוה5.

4 - יחידה בל - התקשורת במשדד הרשים עתיןמשלוח6.
1.10 גרם 100עד
1.10 מהם הלק או נוססים גרם 100כל

 י;,].2ן,, הש.", גנן.1 '.ן 2((1, "תוהתוינו500



גיהות nrl~rna'lv1 r1R"i ההעין"ן

 עוורים לשימוש והמיועדים להלן כמפורט ואביזרים כתביםומשלוח7.
בלבד;
 ; אחר בולט בכתב או ברייל בכתב הכתוב קריאהחומר

 ; לעוורים קריאה חומר להדפסת מיוחדיםגיליונות
 ; תבליטמפות

 ו  ואמי!ייה! ברייל בכתב להדפסה גהיבהמכונות
 כתיבה במכשיר לכתיבה אי בחרט ברייל כתב  לכתיבת ולוחותמסגרות
 ואביזריהן;רגיל
 ; ברייל בכתב לכתיבה לימודעורי
 ; לייצורן ומוגרות לעוורים, מיוחדים למתימטיקה, לימודעזרי

 מגנטיים; וסוטיםתקליטים
 ברייל; סימני עם ;מן ומודדישעונים
 ; ברייל כתבי של להדפסתםגלופות
 ; עוורים לשימוש מותאמים ושקילה מדידה עבודה,מכשירי
 ; לעוורים מיוחדים DID~U7לוחות
 הליכה;מקלות
 תשלוםללא עוורים לכלבי הנחיהרהמות

 שהודפסו תקליטים או בישראל שהודפסו ספרים של חבילהמשלוח8.
6.10 ק"ג *עדי4 -בישראל

11.40 ק"ג 1 עד מ-4למעלה
20,50 ק"ג 2 ועד ק"ג מ-1למעלה

26.00 ק"ג 3 ועד ק"ג מ-2למעלה
0~45 ק"ג 5 ועד ק"ג מ-3למעלה

60.00 ק"ג 10 ועד ק"ג מ-5למעלה
76.00 ק"ג 15 ועד ק"ג מ-10למעלה

 או בישראל שהודפסו ספרים של חבילה למעט - חבילהמשלוח9.
 - צבאי דואר של למען - בישראל שהודפסו*תקליטים
15.00 ק"ג 3עד

0~22 ק"ג 5 ועד ק"ג מ-3למעלה

30.00 ק"ג 10 ועד ק"ג מ-5למעלה
38.00 ק"ג 15 ועד ק"ג מ-10למעלה

 או בישראל שהודפסו יתרים של חבילה למעט - חבילה  ששלוח10.
 9 בפרט כאמור חבילה למעט - בישראל שהודפסותקליטית

30.00 ק"ג 3עי
45.00 ק"ג 5 ועד ק"ג מ-3למעלה
60.00 ק"ג 10 ועד ק"ג מ-5למעלה 0מ6ד ק"ג  15 וער ק"ג מ-10למילה.

26.00 חבילה כל - כמותי חבילות סוג מילוח11.

ralp501  4.12,1719 תש.ם,  ניבמלו י"ד 2ש4, התקנות



שיי-~ת
 המוטלההשלום לתעווהה נמסרה שלא לשולה הבילה ההורה12.

עלמשלות
אותההבילה

9.30 7 בפרט כמפורט משלוה לרישום פרט - דואר דבררישום13.

 כמפורט משלה מסידת לאישור פרט - דשוא 17אר זבד מסידתאישור14.
4,70 7בפרט

26,30 7 בפרט כמפורט משלוה של מיוהדה למסירה פרט - מיוהדתמסירה15.

.
 להקירה פרט - לו שנגרם בנוק או דואר דבר של באבדן הקירה 16. '

20.00 לו שנגרם בנוק או 7 בפרט כמפורט משלוח שלבאבדן

 - דואר בתאשימוש17.

'* 180.00 יולי בחודש באהד המחתילהלשנה
15.00 יולי בתודש לאהד עד ממנו חלק או הודשלכל

 המשתמש בשם שינוי או אחר דואר לבית דואר תא של השימושהעברת18.
15.00 לעברית מלועזית שינוילמעט

 עשר המישה תוך נדרשה שלא לארץ מחוץ שהגיעה חבילה החסנת)א(19.
6.00 ממנו הלק או 'ום לכל - הודעה שנשלתה מיוםיום

* ק"ג, 1 על עולה שמשקלו - כבילה למעט - דואר דברהחסנת)ב(  D1'b יום עשר חמישה תוך נדרש שלא לארץ מהוץשהגיע
6.00 ממנו חלק או 'av לכל - ההודעהשנשלחה

 - התקשוית במשרד עתון רישום20.
1,368.00 יולי בחודש באחד המתחילהלשנה
14.00ן יולי בחודש לאחד עד ממנו הלק או חודשלכל

 א4צבדיים "ראשיתיים בעבשים::: - חדש למעז ומברק.ם דואר דברי להפניית בקשה רישום21.

2.00 הנמען על-ידי משולמים עבורה המשלוח דמי אשר חבילה מסירת)א(22.

 עבורו המשלוה דמי אשר - הבילה למעט - דואר דבר מסיית)ב(
0.30 ידידה לכל - הנמען על-ידימשולמים

00~2 הדואר בביה מיוהיה מסירה לשם דואר דבר היפהק23.

20.00 המסירה לפני חבילה של חדשה איינה24.

 - עלונים חלוקת25.
,0.404 לעלון - גרם 10עד
604;מ 50גרם-לעלון מהמיעד נוספימאוהלק גים 10כל

 תשלוםללא באלה וכיוצא בולים דברי בולים, קניית על אישור26.

 2.1979;,4 תש"ם, בנמלו י"ר 4052, התקנותקתז502
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גי,וןה "פיז גטין"וירות "איוןן
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 עולה אינו לגבייה הנדרש הסכום כאשר בגוביינה דואר דברמסירת21.
20.00 לירות 10,000על

 של המען או הנמען שם שינוי בקשתו, לפי לשולח, דואר דברההזרת28.
20.00 דוארדבר

 מסיית על קבלה היפוש או רשום דואר דבר של משלוה העודת היפוש29.
35,00 'ום לכל מסמכים, בדיקתהבילה,

3.00 קבלההעהק30.

 בבית דואר דברי וקבלת דואר דברי משלות לצרכי נעול בשקשימוש31.
396.00 יולי בחודש באחד המתהילהלשנה -הדואר 33.00 יולי בהורש לאהד עד ממנו הלק או הודשלכל.

 - רגיל מסוג מברק32.
38,00 מהן חלק או הראשונות המלים10
3.80 נוספת מלהכל

 - "דחוף" מסוג מברק33
16.00 מהן הלק או הראשונות המילים10
60.ד נוספת מלהכל

 - בישראל חוף מתחנת המועבר ים בלב ישראלית לאניה מברק34.
1.60נ. מלה כל - "רגיל" סוגמברק*

14.20 מלה כל - "דחוף" מסוגמבוו

30.03 מראש קבוע נוסח בעל ברכה מברו35.

 - מוברקים( )מכתבים .[( ).ש ט. ל. מסוג מברוים36.
38.00 מהן חלק או הראשונות המלים20
12.03 מהו חלק או נוספות מלים 10כל

 - עתונות מברקיד3.
24.30 מהן חלק או הראשונות המלים30 8.10 מהן חלק או נוספות מלים 15*כל

12.00 שידורו לפני מביק ביטול38.

00"2 הראשון הנמען מלגד מהם אהד לכל - .ש( ).ונ א"דים לנמענים מבוק39.
 או ייעוד עיר באותה גרים הנמענים כל כאשר ניתז זה שירותהערה:

 עיר. מאוחה מגיקה שירותי המקבלים ישובבנק,דוה
6.00 גטלפון השולח מאת למשלית מברק קבלת40.

ל20.0 מברק בדבר חקירה41.

00~34 יולי  בחודש באחי המההילהלשנה* - למברקים מקוצר מען רישום42.
29.03 יולי בחודש לאחד עד ממנו  חלי או חוררולבל

503 919ן.4.12 תש-ס, ננייד ,יד 1((4. "תמית"מז



 "תגיייןן ;"rTR ייני";'ועת
1*

29.00 למברקים מקצי מען כרישים שינוי43,

27.00 יום לכל - מסמכים בדיקת מברק, של חיפוש44.

 - מברק של מאושי העתק45.
27.00 מהו חלק או הראשונות המלים100
13.50 מהן חלק או נוספות מלים 50כל

~3מדמיהמברקים למברקים פיקדון חשבון ניהול46.
 ימחה שלאובלבד
 לחודש לירותמ-150

 של השיפוט בשטח הנמצא איר למען אחד ממען מברקהפניית47.
 .33.00 אית מקומיתרשות

 המברק כמחיר של השיפוט בשטח הנמצא אחר למען אחד ממען מברקהפניית48.
 בתחומ' הנשלח אחרת מקומיתרשות

 בהתאם'שיאל
המיליםלמכפר
 המועברשבמברק
וסוגו

 32 בפיטטאמור .ת( ).ץ מראש משולמת למברק השובה49.

.י  267.00 בגוביינה וטלקס מברקים משלוח של שירות עבור אשראי כרטיס הוצאת50.

 מודעייצחק 979]( בנובמבר )28 תש"ם בכסלוה'
 התקשורתשר יח(1""

 תש"ם-1979 לארץ(, לחוץ הדואר )שירותי הדוארתקוות
אנש

9 ובאישור ן, תשל"ז-1976 חדש[, ננוסח הדואר לפקודת 02 סעיף לפי סמכותיבתוקף  
 אלה: הקנות מתקין אני הכנסת, של הכספיםועדת

 לצידו שגקכע בשיעור יהיה בתוספת המפורט לארץ לחוץ דואר שירות בעד התשלום1. יתז"שוו"
 גרם. 100שמשקלו י"יוי"יז קס1 צרור על החל מהתשלום יפחת לא קטנים צרורות של שירות בעד שהתשלוםובלבד זזיש.ין".

 ו תשל"ט-1979 לארץ(, לחוץ היואר )שירותי הדואר תקנות2.נ,"~י
-  בטלות. 

 1979(. בדצממר )2 תש"ם בכסלו י"ב גיום היא אלה תקנות של תחילתן3.תחיה

-* - וו,. ין' 11. "וש ו~נ" ישי"י. מן.ות י'ו.ן
 ,!יל. ןן' משצ'ט. ".הנ

 1979.נ4,1 תש"ם, בבסיו י"ר 4062, ההקניהקיבץ504



החטפת
ש והיבשה היפ שירותיחארגדרךחלקא':,,_

 נ-יפתהתשיעןהשייפת

 מכתבמשלוח .1.
10.50 גרם 20עד

20.00 גרב 50 עד גרב מ-20למעלה
26.00 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
49.00 גרם 260 עד גרם מ-100למעלה
94.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
163.00 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה
285.00 גרם 2000 עד גרם מ-1000למעלה

7.50 גלויהמשלוח2.

 בני חוברת או ספר עת, כתב עתון, שהוא דפוס דבר משלוח )א(*3.

-
ל20 כ 3.20 גרם 20עד - כישראלשהודפסו - מפה או נגינה תווי הכריכות(, )למעט לפחות 

4.20 גרם 50 עד גרם מ-20למעלה
6.00 גרב 100 עד גרם מ-60למעלה
8.30 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
13.00 גרם 600 עד גרם מ-260למעלה
23.00 גרם 1000 ער גרם מ-500למעלה
a5.,oo גרם 2000 עד גרם מ-1000למעלה

 - אחר דפוס דבר כלמשלוח)כ(,י
5.70 גרם 20עד

eo.7 גרם 50 עד גרם מ-20למעלה
9.20 גרם 100 עד גרם מ-ל5למעלה
15.00 גדם 250 עד גרב מ-100למעלה
24.50 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
43.00 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה
83.00 גרם 2000 עד גרם מ-1000למעלה
32.00 בלבד( )לספרים מהם חלק או נוספים גרם 1000לכל

 המוטלהתשלום לתעודתו נמסר שלא השולח בקשת לפי דפוס דבר של החזרה*4.
 אותו משלוחעל
 דפוסדבר

10.50 גרם 106עד - קטן צרורמשלוח5.
19.00 גרם 260 עד גרם מ-100למעלה
85.00 גרם 600 עד גרם מ-250למעלה
57.00 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה

 1969, טוקיו העולמית הדואר באמנת כמשמעותה לעיוורים,ספרות6.
 תשלוםללא במקומה תבוא אשר אמנה כלאו?

505 1.1179ן.( תשש, י.ונננין 2(45, ""שיתקנז



 האוויר בדרך דיאר שרית . בחלקש
 ומברקים חבילות למעט דואררברי

השירותים
 לעיווריםספרות

 כמשמעותה מאה הנשלמים עהונים אחרים דואר דברימבחבים
"אי,

'לנ:כי"מעינהשי"יתי' ,גייסו";י,2 נלי,":כ ,יי"ן)י",י"1
 גרם 600 כל נוספים גרם 15 ,כל 15 עד נוספיסאו ,גרסאו נוספיפאו , אוגור

 ",קמצם אן א.ה,קמ"" ן ניר "יומה "י,ן""ן ")וי"""יכוון
 התיכון הים ואק אירוסהא.

יוגוסלביהאוסטריה
.11ןאווריפ
 לוקסמבורג'איטליה
ליכטנשטייןאיסלנד
מדיירהאירלנד
מונקואירן

מלטהאלבניה
ועדורה ב
 מרעומןב,לנריה
ספרדבלגיה

8.00 1.20 1.50 6.50 11.00 0".8 12.00 08.00".15פ,ל).הבריטניההנד,לה

פורטוגל העמוניתואירלנד
פינלד המועצותברית

צ'כוסלובקיהגיברלטר=
צרפתגרינלנדו
 )אי.ב(קנרים דמוקרטית רפ'גרמניה,ב

קפריסין פדרלית רפ'סימניה,
רוממהומה1 שבדיההולנד4
שוויצריההונגריהן
תורכיה )קריה(וטיקז2

 אמר.,הב.נ
 ,מ.קלון פ..רסוט אמריקה של ארה-בי.

15.50 3,503,00 9.50 15.00 ס9.5 12.00 20,0012.00 ריקופורטובהאמהט

קיימןברמזרהג
קנדהמקסיקיל .,**,*



*..*ל*....
 ,עיווייפמפיותק
 נמשמעותה ןעה1נ.ס"נש,ת,סמאהזגרי7וארא"ויממכתנ'סק

 ןאיגרת"אר,
 האאר נאמנת ן "שתון שיהמעינה

"עיימיתי"יי71יינגי" נייי"."יי: וייפויי"ייןש
;ר"

 :DIA 9"5 נ, ו,ספ,סן גיס "1 ןג, 15עד 11נוין", , %וגין ),י".""1 , %,

 אוה,קמהפ ן אוהי,מה" ןגיס",קיה","יומ"""),"""ן"י,מ""ן

 )א.ים( ארהיב שלוירג'.ן סלואד,ר אל1.2
ט,דקסוקאיק,סאנט.;,אה

 וטובוטרע.דד הולנדייםאוטיל'םף

משסרט הבר.טית( )הונדורסכליוש

מרטע'ק )קובה( ;וא,טנמובסיסה
;.קר;ואהברבדוס4

 רוהטסנט;ואדל,ם
 כריסטוףסנטגואטמלה
15.50 4.50 5.10 9.50 15.00 9.50 12.00 20.0012.00;וו'סוא,רלהג'מאיקה

 לוצ.הסנטהגרדה
 )רפ'(פנמה )אלדומעיק
 התעלה( )אזורפימה )רפ'(דומ',',נה

קובההא.טי
 ריקהקוסטה )רס'(ההדורס

ונצואלה אורתוא'3.
סורחם .אקואדיר
פוקלנדארגנט.וה
פרוזאיבול'ב.ה
00.)5.702 6.80 12.00 19.50 9.50 12.00 22.5013.50סרוברזיל

צילי;ו'א;ה
קולומכ.ה הצרפת'הןיאוה

 אפריקהנ.
טמאיהאתנדה1.

 הכף )א.י ורדהכף;אנה
"ao 3.50 13.5.3 0!.7 12.00 9.50 12.00 15.009.00הירוק(גמביה

ליבריהזמביה
מאיריגיס היהבהוך1



"ש,רוהים1
 ,ע,,וי,פ יערותן

איגר"הארז גמשמעות" ן מאת הנשיאיםעת1ניפ א"ר,מ ווארוגי'מנתנים
, - - ] -  גאמנההיואר- ןה"ערנהשיהעיהון-

~o'yעי,מ,ה 71),2יי"11,% הייי"אויר [ני10נ"י"
 ""5נרס נ, [נ,ו1ורפנוספיסן 15 עי ,11י!.ן"1גיס, 1ו"!'"", [ אוגרו

 או",,יהפ ן אוה1קמ"פ ן נים"יוי""ן"),ן"נ "י~ן"י"יקן"ון
 הלנהסנטהמלאווי
קלהסומאל.ה

13.50 3.50 3.80 7.50 12.00 9.50 12.00 15.009.00רודו.הסנגל

מאוריחא;יהאנגולה2.
מאליאתיופ.ה
 )רם'מדגסקרביצואנה
מלגש'ת(בורודי
מוזמביק )דהומיי(ב;.ן
 )רפ'( אטר'קניתמרב,גבון

0!.13 3.50 0".3 7.50 12.00 9.50 12.00 15.009.00נ.נ'רג.ניאה)רס'(
,.נר.ה ב.סאוגעשה
סוואו'ל;ד המשווג'תגימאה
 ליאו,1:ס..רה אפריקהדרוב
 )א"פ(כ..של אפריקה מערבדרום

 ופר';ס'פה תומהסנט)נמיב'ה(
צ'אד- ע.ליתוולטה
 )אי'מ(קומורים )רפ'(זאיר

 עממ.ה( )רט'קונגוטוגו:
קמרון של צרסה.תטר.ט,ריד
ראוויון והאיטההאסר

רואנדהלטוטו%
ןן
 אסיהד.ן

 0!.3[ן 8.00 13.50 9.50 12.00 5010.50."1הונן-ץ1;גא.גדומיהע

 0(.23ן,11,~
15.00 

;מאלא.רן1
ס.קיםאפע.סטןפ

 לנקה)צילון(סריכחוט,
 )קמבוד.ה(קמסשואהבנגלה-דשת
תאילנדהודוכ

ג,* . *,,***  



%.,***
 במשמיותה ן מאת "נש,היםע"יניסיגי'זי"י""י'סינתג'םש ,עיוור,פ ספריהן

1 . ,איוויתהאר,ה
 "יו"ר גאינה , העיהון שי"מעינה

"11,מית ,יי21ייןייי; נקויהאויר ,ייפיתי;;יצן1
 נים """ נ, וויפיסן נרפ 15 ןנ, "1 עז יו;ן.נ"1 , ,ייי" ויננ,;,י ן "ויי;.:

 מהם אוחלק ן או",,מ"" ן נרם"י,"";ן,י,מ"ן"י,מה;ןן.,ן""

מקאו ברוניי1.2
סעופורבורמה
 לאומנ.ת( )רפ'סי1וייטנאם

 עממיה( )רפ'סיןיפן1
ס.לימיויםלאוסג
15.00 3.50 3.90 8.00 11.50 9.50 12.00 16.5010.50קוריאההדרומיתמלויהך

 הצפומתקוריאהמ,ווול.ה

 אוקיאו.הה.
סולומיןאוסטרליה

 ארהיב( של )אייםסמואה וטורסבוקס
 )של המערביתסמואהוואט

,.ו-1.לור( ואליסנ'.לברט
 הצרסתיתסול'נ1יהויק
סיו'. ומוטווהוליס

סיטקרןטוקלאו
7.00ן 5.70 9,.5 0".12 11.50 9.50 0ל.12 5013.50.ג2סנ.נןמ.דויי
 הכדשה( )נ.ניאהפפואה ,אי'ב(מר.או"ס
-וקמרשל

 החדשהקלד,דה הברידםףו
 )אי'פ(קריל.ניםמן-ו.לנד

רוסציי

ח



 והיבשה הים בדרך הנשלחים הדואר לדברי כלליים שירותים : ג'חלק
* האוירובדרך  - גילור;"תעית"ש.ו~ה

9.30 דואר דגררישום1.

46.50 אחד למען המיועד דפוס דברי של שקרישום2.

4.70 רשום אחר דואר דבר או הכילה מסירתאישור3.

26.30 דואר דבר של )אקספרס( מיוחדתמסירה4.

16.90 כחו"ל לנמען חבילה אי-מסירת בדבר להודעה רשום בדוארתשובה5.

 למען או לשם לארץ לחוץ שנשלח דואר דבר של רשומההפניה6.
20.00 לארץ כחוץאחרים

 שנשלח הדואר דבר של החזרתו בוכר לארץ לחוץ רשומהפנייה7.
20.00 לארץלחוץ

* לחוו שנשלח דואר דבר של היזק או אבדן כדבר חקירהעריכת8.

20.00 מברק בדבר חקירהעריכת9.
 הגמען שחרור בדבר לארץ לחוץ השולח כקשת של רשומההפנייה10.

20.00 חבילה על היטליםמתשלום
17.50 בין-לאומי תשובהשוכר11.
 )מלבד לארץ כאץ לנמען מסירהה אי עקב לשולח חבילה החזרת .12

 - לארץ( בחוץ הדואר מינהלי מאת הנדרשות ההחזרההוצאות
40,00 ק"ג 1עד

,ף50.00 ק"ג 3 עד ק"ג מ-1למעלה
64.00 ק-ג 5 עד ק-ג מ-3למעלה
93.00 ק"ג 10 עד ק"ג מ-5למעלה
A-? 148.00 15 עד ק"ג מ-0,למעלה

 ההחזרה הוצאות )מלכד כארץ למען לארץ מחוץ הכילההפניית13.
 - לארץ( בחוץ הדואר מינהלי מאתהנדרשות
49.00 ק-ג 1עד

50.00- ק"ג 3 עד ק"ג מ-1למעלה
64.00 ק"ג 5 עד ק"ג מ-3למעלה

 .148.00 ין'ג 15 עד ק"ג מ-10למעלה
20.00 המסירה לפני לארץ, מחוץ שהגיעה חבילה של חדשהאריזה14.
 בהתאם כוייל שלא לארץ מחוץ שהגיע דואר בדבר טיפולדמי15.

6.00 המוצא ארץ שללתעריף
 סוגו לפי המשלוח דמי )מלכד לארץ לחוץ דואר בדבר טיפולדמי16.

 הצהרת לפי שתכולתו, זו( בהוספת כ' או א' חלק לפישנקבעו
20.00ן גבוה ערך כעלת היאהשולח.

 לכך. שנקבעו דואר בסניפי רק ניתן זה שירותהערה:

י*  התקשורתשר ז4=3ן,"מ מודעייצחק  979ן( בנובמבר )28 הש"מ ככסלוח'

 1,ין.2ן.4 ;ג.נ. עיין ,.י %2(. ונויי;זיז510



 a~wn-1979 עלפון(, )תעריפי הדוארתקג"

 הכספים ועדת יבאישור 1, חדש[ ]נוסח הדואר לפקודת 82 סעיף לפי סמנות'כתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת,של4

 גוןתייש בשיעור יהיה השגיה או הראשונה בתוססת כמפורט טלפון שירות בעד התשלום1.

 ייייישיירי שירות. אותו לצדשנקבע
ה",י" 1979(. בדצמבר )2 תש"ם בכסלו י"ב ביום אלה תקנות של תחילתן2.
י.טי~ בטלות. - י תשל"ט-1979 טלפון(, )תערימי הדוער תקנות3.

 ראשונההזפטת
 בין-עירוניות לשיחות תשלומיםלוח

 ישיר חיוג באמצעות א':חלק*
 המחוכרים מינויים ואל א' בלוח המפורטות למרכזות המחוברים מנויים כיןשיחה
 מחלוקת המתקבל המקומיות השיחות כמספר נמדדת להלן, כ' בלוח המפורטותלמרכזות
 התקופה את מממלת ההיכר אות היכר. אות כל כצד שצויינה כתקופה השיחה שלהתקופה
 נמצאת. היאשבצידה

 שייה תשלום מוסל שעליה בשניותדתקיפה
 ייחשב ובסופה שיחד בהתחלת אחת;מקומית

 אחת מקומית כשיחה התקיפה ומל חלק כלגם
 ה' יד א' בימים "' עד א'בימים
 .. השיותבין השעותבי1

19.00--ל07.0נ07,0--19.00 -1)  י,יי,י; ""ע" י.;י,י".
 "".וו לש,"

 ל0.ז0 געועה א, יוםועד 13.00 עעה ער07.00.י

 ייי"(,הייי. יי"1,הייי" ""ייי ,י"-
90180א
60120כ
2040ג

 : ב'חלק
 טלפונאי באמצע"

 המפורטות למרכזות המחוברים מגויים .כין פעמית חד גוביינא שיחת בעדהתשלום1.
 כדלקמן: יהיה ב' בלוח המפורטות למרכזות המחוכרים מנויים מל אבליח6
 מ"ק תיו אי יורן " ייינייאשי

ן %.זאת, "יעותניו מ  
 גיס מ"1 "), %, וחית 2ןר)

ייייה ""'גן"זה ין"ית~ "ן'י~ע".י""פזית1
30.00ג
35.00ב
55.00א

 לירות. 20.00 טיפול דמי במזמין, התלויות מסיבות לפועל יצאה לא השיחה כאשר2.

*.,""OU "ז%. עש 21. "ז 
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,ש,""מת
"תשע"ן %י-.

 א'תעריף ביה- אבו-דים-אלעזריה, המרכזות לאחת המחוכרמנוי )%2, ירושלים חיוג באער למרכות המחובר שנוי1.
 ארבע' קריה. או חברון רמאללה, יריחו,לחם, בירושלים למרכזית המתובר מנוילמעט

 הקבועים התעריפיםלפי ביה- אבו-דיס-אלעזריה, "מרכזות לאחה המחוברמנוי א, בלוח הטפורטוה המרבזוה לאחת המחוברמנוי2.
 חיוג אדר אל א'בלוה ארבע קרית או הברון רמאללה, יריחו,לחס;- )02( ירושלים חיוג באזור מרכזתל"עט

 )02(ירושלים

 א'תעריף חברון רמאללה, יריחוז דמרכזות לאחת המהוברמנוי בירושלים למרכזה המחוברמנוי8.

 ארבע קריהאו

 א'תעריף ג'נין למרכזת המחוברמזוי )065( עפולה חיוג כאזור למרכזת דמתוברמנוי4.

 הקבועים ההעריתםלפי ג'נין למרכנת המחוברמנוי א', בלוח "מפורטוה המרבזוה לאחת המחוגרמנוי5.
 חיוג אזור אל א'בלות )פ08( עמולה חיוג באזור מרכזתלמעט

 )065(עפולה

 א'העריף קלקיליה למרכזת המחוברמנוי השרון צומת חיוג באזור למרכזת המחוברמנוי6.

 הקבועים התעריפיםיפ, קיקייי" ימרנות המןונימניי א., כלות "משיטות "מינזות ,אתה ומהגר מנוי7.*
 היוג אזור אל א'בלות ~05( השרון צומת היוג באזור מרכזתלמעט

 )י05( השרוןצומת

 א'תפריף כרם טול למרכזת או שכם למרכזה המהוברמנוי )033( נתניה חיוג יאזור למרכזת המחובר מנוי8.

 הקבועים ההיריפיםלפי כרם טול למרכזת או שבם למרכזת המהובימיוי א', בלוח הןפורטוח המרבוות לאהת המהיבר מגוי9.
 תיוג אזור אל א'בלוח )063( נחני" היוג באזור מרכזתלמעט

 )053(נהיה

 א'תעדיף דיר-אל- עריש, אל רזה, המרכזות לאחת המחוברמנוי )051( אשקלון היוג כאזור למרכזת המתובר מנוי10.

 הקבועים התעריפיםלפי דיר-אל- עריש, אל עזה, הירכזוח לאהת המהוברמנוי א', בלוח המפורטוה המרכזית לאהת המתובר מגוי11.-*' ג'בליה או רפיה יונס, ח"ןבלחן
 חיוג אזור אל א'בלח. ג'בליה או רפיח יונס, האזבלח, )057( אשקלון חייג באזור מרמזתלמעט

 )051(אשקלון

 ג.תעריף באיפירה למרכזת המחוברמנוי א' בלוח המפורסות המיכזוה לאתה המתובר מנוי12.

 א'הצריף בשדות למרבות ההחוברמנוי באר-שבע חיוג באויר למרכזה המחובר מנוי18.

)7פפ(
 ב'תעריף בשדות למרכזת המהוברמנרי אשקלון תיוג באיר המרכ,וח לאחת המחוברמגוי14.

 )059( אילת חיוג באזול או)051(

 ב'תטריף כשדוח למרכזה המחונךמגוי א', כלוד דמפירטות "מרכתוח לא"ה "מהינדמגוי16.
 שבע נאר התיוג באזורי המרכזות אחהלמעט

 א'הער.ח נ"רר ייגזת מחיגימגה '17, 2:ן::יצי'" """"עןנ 2?(נ גי.א4

 ב'תעריף בקצרין למרכזת המחוברמגוי חיפה היוג באזור המרכזוה לאתת המהוברמנוי17.
 )065( עפולה חיזן באזור אונ44(

 ג'העריף בקצרין למרבזה המתוברמנוי א" בלות המפורטות המרכזות לאהת המהוברמנוי18.
 )967(, טבריה החיוג באזור המרכזות אההלמעט
 )%65 טפולה 4י )54(חיפה

 א'תעריף אפרים במעלה למבזה המחוברמנוי )02( ירושלים חיוג באזור למרכזת המחוברמנוי19.

.2"
 מנון

 :'הלריף D'-DR במעלה ,מרשה הרץו:רמנו. שיי( אשמו היו) נאעי ימרנות תמהונך

 1'המריף אפרים בממלה ל:"-נות המתוברמנוי א' בליץ המפורטות המרכזהז לאחת המתוברמנוי41.

*.
 )%2, ירושליח חיוג באיזורי המרכזות א"תלמעט

ך  )061( אשקלון או )055(אשדוד-

י.51 979ן.4.12 תש"ם, בכסל. '"ו 4062, "תקניתקבץ



 שניהתזרח
 זוכתוספת

- 
 התקשורת משרד של עיטורית טלפונים למרכזת המחובר קו - יש.ר' מרכזי-קו

 יוצאות לשיחות או נכנסות לש.הות או יוצאות לשיחותהמשמש
ונכנסות;

 מקומות שני כתחום והוא שלוחה או ישיר מרכזי קו שאינו קו - לשירותים מקומי"קו
 כהגדרתה מקומית שיחה של זה הוא השיחה תעריף ב.ניהמ אשרשונים"

 ו תשל"ג-1973 טלפון(, )שירות הדוארבתקנות
-  

 100 על עולה אינו הקו קצוות שני בין האוירי המדרקכאשר-.א-
מטר;

 מטר, 100 על עולה הקו קצוות שני מין האוירי המרחקכאשר-"ב"
 מטר; 3000 על עולהואינו

 . מקומות שני בתהום והוא שלוחה או ישיר מרכזי קו שאינוקו- בין-עירוני"קו
 בין-עירונית שיחה של זה הוא השיחה תעריף מיניהםאשר שונים"לשירותים

 תשל"ג-1975; טלמון(, )שירות הדואר בתקנותכהגדרתה
 המרכזת או הראשי הטלפון לבין ב.נה האוירי שהמרחקשלוחה- א'""שלוחה

 מטר; 100 על עולה אינוהפרטית
 המרכזת או הראשי הטלפון לבין בינה האוירי שהמרחק שלוחה- ב'""שלוחה

 מטר; 3000 על עולה ואינו מטר 190 על עולההפרטית
 המרכזת או הראשי הטלפון לבין בינה האוירי שהמרחק שלוחה- ג.""שלוחה

41 מטר; 3000 על עולההפרטית
 וסיקר(, טלפרינטר טלקס, )תעריפי הדואר בהקנות כמשמעותו- ישיר" טלקס"קו

 (,תש"ם-1979

 תשל"ג-1973. טלפון(, )שירות הדואר בתקנות לו שיש המשמעות תהא אחר מונחלכל

 התקנה : א'חלק

 ;בועה התשה : א'מימו

7,509 ישיר מרכזיקו1.

7,500 מנוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר מרכזיקו2.

469 הראשון השקע למעט ישיר מרכזי לקו מחוכר שקעכל%.

460 פרטית מרכזת אל מהו עם לשלוחה המחובר שקעכל4.

 מרכזי קו של ראשון טלפון למכש.ר נוסף מיטלטל טלפוןמכשיר5.
600ישיר

-4,
 - 599. עמ' תשל,יח, !48; עמ' תשל",, 812; עמ' תשי"ד, (0ד1; עמ' תשל"נ, ד"ת3
  526.  ין' הש"ס, ק"ת4

 4.12.1979 תהם, בכסלו י,יד 4052, דתק1ותקובץ514
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 של לשלוחה מחובר שקע עכור תקע עם מיטלטל טלפוןמכשיר6.
600 פרטית מרכזת של לשלוטה או ישיר מרכזיקו

460 מסר 100 על עולה שאינו למרחק -פעמון7.

2,300 מטר 150 על עולה ואינו מסר 100 על העולה למרחק -פעמון8.

460 פרסית למרכזת נוספתשמופרת9.

460 פרטיה למרכזה כפולה או יחידה ראשמערכת10.

 מטר, 100 על עולה שאינו למרחץ אזעקה ונקודת אשקהמערכת11.
1,800 הקולמעט

460 מטר 100 על עולה שאינו למרחק נוספת אזעקה נקודתכל

 בשלוחה מתג עם ושלוחה מתג עם כשלוחה מתג בלי שלוחההמרת12.

 או מנורה לחבר ניתן אליו הטלפון, צלצול של לאיתות מתקן13.*
700 המנוי רכושפעמון

600 )טקסומטר( ישיר בקו מונה מעימות למנייתמכשיר14.

 מטר 10 או מטר 6 מסר, 4.5 מטר, 5.ה באורך שושןפתיל15.
269 רגיל טלפוןלמכשיר

460 שמיעה לכבדשפופרת16.

. רב-קווי טלפוןמכשיר17.
1,209

 רכוש או התקשורת משרד רכוש לעיתוד, נהונימ להינכרהמתקן18.

 - ה-ו למעטהמנוי,*
7,000 לשגיה )ביט( העברה יחידות 200 כשמועברות)א(
7,000 לשגיה )ביט( העכרה יחידות 1,209 עד 509 כשמועכרות)ב(
7,000 לשניה )ביט( העברה יחידות 2,400 כשמועברות)ג(
7,000 לשניה )ביט( הצברה יחידות 4,800 כשמועברות)ד(
7,000 לשניה )ביט( העברה יחידות 7,200 כשמועברות)ה(
7,000 לשניה )ביט( העכרה יחידות 9,800 כשמועברות)1(
14,000 לשניה )כיט( העכרה יהידוה 40,500 כשמועברוה)ז(

 למספר אחת ובעונה בעת בדיבור מידע של למסירה טלפוןמכשיר19.
10,000 פיקוד( טלפון )להלן - קבע דרך אליו מחוכרים שקוויהם מנוייםאקא
 7,500 פיקוד לטלפון מנוי של קו חיבור 20.'4י'

 - שונים לשירותים מקומיקו21.
לדיבור)א(

 ,ביט( העברה יחידות 600,% עד לעיבוד נתוניםלהעכרת
 צילומים להעברתלשניה

 רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעכרת
 אושרו כקו העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבדכדין,
 המנהל ידיעל

 הרץ 3400-300 של פסברוחב
1,200-א"4י

7,500-ב"

17,500"ג"

515 ,;1.11י.1 ";.ן. :7ז,י ..י 1,!(. ""ווי"קנז
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 לשניה ביט 40,800 של במהירות לעיבוד נתוניםלהעברת)ב(
 הרז 10,000-50 של פסברוחב
 רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת
 אושרו בקו העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלכדכדין
 המנהל ידיעל
3,700"א"
23,000"ב"
53.000"ג"

 נתונים להעברת המשמש שונים לשירותים מקומי קו לשיפורציוד22.
2.500 בלבדלעיבוד

 התשלום עלנוסף

ן
.21 סרטלפי

1,200 "א"שיוחה23.

7,500 "ב" שלוחה)א(24.
 התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר)ב(

1,200 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידי עלאו

17,500 "ג" שלוחה)א(25.
 התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשהכאשר)כ(

1,200 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידי עלאו

א4 כין- בשיחות הוא חשבונו לחיוב מנוי של המונה להפעלת מתקן26.
00מ,10 נכנסותעירוניות

 המשטרה מוקד בין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוני ציוד )א(ז2.
30.000 הציבורית הטלפון ברשת המנותב המנוילבין

3,300 )א( בפסקה האמור לציוד המחובר אזעקהמתג)ב(

 כתוצאה - הציבורית הטלמון ברשת טכניות תקלות למניעתמיתקן28.
2,300 וצילומים לעיבוד נתונים להעברת המנוי, רכוש מתקן,מחיבור

 של לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעכרהציוד29.

* של לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעכרה ניוד30.. 200,ן אתרים מנויים עבור הודעות לקבל המנהל ידי על שהורשה אחרמנוי

 הסימת אפשרות עם אנשים מספר עם ועידה שיחת לקיוםמיתקן31.
10,600השיחה

500. ישיר בחיוג בינלאומיות ש.חות לחסימתשירות32.

 הת-גה תתבקש כן אם אלא 17 בסרט כאמור קווי רב טלפון מכשיר יותקז לא :הערה
 ישירים מרכזיים קווים משני המורכבת קווי רב טלמון של המערכת כלשל
 קווי. רב מלפו; מכשירי עשרה עד מארבעהוכן

,ף
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""1.)ווהזיור

 זינית התקנה : ב'סימן
 ( ישיר מרכזיקו .1
 שנקבע מהתשלום 50% ן מנוי לכל יותר, או לינימנויים משותף ישיר מרכזיקו2.
 שירות אותולצד1 "ג" או "ב" שונים לשירותים מקומיקו3.
 א'בסימן ן ו-26)א( 24)א( בפרטים כאמור "ג", או "ב"שלוחה4.

בלבד
 לצד שנקבעההשלוק זה בסימן אחר במקום פורטה שלא זמנית התקנהכל5.

 א' כסימן השירוהאותו

 זמני או קבוע טלפון שירות - העתקה ב':חלק6
 החיש המיום לביז המיתקן מותקן בו המקום בין המרחק כאשר : א'טימן

 אפייי גלו מטר 100 על עולהאינו
600 ישיר מרכזיקו1.

 - "א"שלוחה2.
600 "א" שלוחה נשארת היאאם

7,500 "ב" לשלוחה הופכת היאאם,.
600 "ג" או "ב"שלוחה8.ש

 - הקו של קצה לכל "א", שונים לשירותים מקומיקו4.
600 "א" שונים לשירותים מקומי קו נשאר הואאם

 7 ,500 "ב" שונים לשירותים מקומי לקו הומך הואאם

600 קו של קצה לכל "ג-, או -כ" שונים לשירותים מקומיקו5.

400פעמון6.

460 ישיר מרכזי ל-ו המהובר שקע'ראשון למעטשקע7.

600 )ט-סופסר( ישיר מרכזי כקו מונה פעימות למניית רמכש 5'6

 או מנורה לחכר ניתן אליו הטלפון, צלצול של לאיתותמתקן9.
600 המנוי רכושפעמון,

1,000 רמקווי טלפון מכשירש1.

1.700 הקו למעט לעיבוד, נתונים להעכרת מתקן11.

600 הקו למעט אחת, אזעקה נקודת כלי או עם אזעקה מערכתש1.
 300 . נוספת אזעקה נקודתכל

 שלוחה של או שונים לשירותים מקומי ץו כל של חואישינוי13.
600 הפרטית המרכזת או הראשי הטלפון מהעתקתכהוצאה ,י

600 טלפוןפיקוד14.

יקל 4.12.1979 ת"ס, בכסלו י"ו 62(4, התקנותקובץ
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-  

-

"השיוק"ש.ד,ה

 הקווים להעתקת התשלוםמלבד פרטית מרכזת15.
 ההוצאות זה, סימן לפילמיניהם
 המרכזת להעתקתהממשיות
 עצמההפרטית

 המשטרה מוקד כין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוני ציוד)א(16.
900 הציבורית הטלפון כרשת המנותב המנוי,לעין
600 המנוי רכוש - האזעקה מערכת של 'alspn צמד)נ(
460 )א( בפסקה האמור לציוד המחוכר אזעקה מתג)ג(

 כתוצאה הציפורית הטלפון ברשת טכניות תקלות לממעטמהקן7נ.
600 וצילומים לעיבוד נתונים להעכרת המנוי, רכוש מתקן,מחיבור

ל להעכרהצי1571. כ  מנוי של לטלפון מנוי של שזיקות של 
וכא'600 מראש קבועאחר

 מנוי של לטלפון מנוי של שיחות של אוטומטיה להעברהציוד19.
600 אחרים מנויים עכור הודעות לקבל המנהל ידי על שהורשהאחר

 כאשר : ביסיטו
 המררי

 החדש המקם לבין המיתקן מותקן בו המיום בין
 אווירי בקו מטר 109 על"ולד

2,700 ישיר מרכני קו1.
או 600שלוחה"א--2.

7,500 "א" שלוחה נשארת היאאם
17,509 "ג" לשלוחה הופכת היאאם -ב- לשלוחה הופכת היאאם

2.700 - לנקודה מנקודה "ג" או -ב-שלוחה3.  התקשורת, משרד  בהיתר  היגוי ידי  פל  הומיה הריתבייר
500 המנוי חשבון על התקשורה משרד ידי עלאו

460פעמון4.

600 )טקסומטר( ישיר מרכזיבקו פ למנייה מכשיר6]
. 

 שלוחה או "א" שונים לשירותים מקומי קו של חואישינוי7.
 - הפרט.ת המרכזת או הראשי הטלפון מהעתקתכתוצאה "א-

 או "א" שונים לשירותים מקומי קו נשארים הם אם)א(
600 "א"שלוחה

 או "ב" שונ.ם "שירותים מקומי לקו הופכים הם אם)ב(
7,509 -ב"לשלוחה

 או -ג" שונים לשירותים מקומי לקו הופכים הם אם)ג(
17,509 "ג"לשלוחה

,ף ידי על הותקנה והרשת "ג" או "ב" לשלוחה הופכים הם אם)ד(
 -' על התקשורת משרד ידי על או התקשורת, משרד בהיתרהמנוי

 590 המנויחשבון
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 שוניה לשירותים מקומי קו כל של תואי שינוי)א(8.
 "ב-

 "ג" או
 או הראשי הטלפון מהעתקת כתוצאה "ג" או "ב" שלוחהאו

2,700 הפרטיתהמרכזיו

 שלוחה כל של חואי שינוי)ב(
 "ב-

 מהעתקת כתוצאה "ג" או
 ידי על הותקנה הרשה כאשר הפרטית המרכזת או הראשיהטלפון
 על התקשורת משרד ידי על או התקשורת, משרד בהיתרהמנוי
609 המנויחשבון

1,000 ק11י רב טלפוןמכשיר9.

2,700 קצה לכל שונים, לשירותים מקומיקו10. ו גתונימ להעכרה מתקן11.. ב 3,700 הקו למעט 

600 הקו למעט אחת, אזעקה נקודת עם אזעקהמערכת13.

300 נוספת אזעקה נקודתכל

 או מגורה להבר ניתן שאליו טלפון, צלצול של לאיתות מיתקן14.
600 המנוי רכוש -פעמון

 להעתקת התשלוםמלבד פרטיתמרכזת15.
 המ- ההוצאות זה,סימןי4 לפי לנדניהםהקווים
 המרכזת להעתקתמשיגה
 עצמההפרטית

 המשטרה מוקד כין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוני ציוד)א(16.
2,700 הציבורית הטלפון ברשת המנותב המנוי,למין

2,700 המנוי רכוש - האזעקה מערכה של הקצווה ציוד)ב(

 כתוצאה הציבורית הטלפון ברשה טכמוה הקלוח למניעהמיהקן17.
500 וצילומים לעיבוד נתונים להעמרת המנוי, רכוש מתקן,מחיבור  לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטיה להעברה ציוד 18..
600 מראש קבועאחר

 של לטלפוז מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד19.
 מנויים עבור הודעות לקבל המנהל ידי על שהורשה אחרמנוי

600אחרים

 המדכוי הקו העתקת תתבקש אם זולת יינתן, 8 עד 4 לפרטים השירות : א'הערה
 מחוברים. הם שאליהם הפרטיה המרכזת או השלוחה אוהישיר

 של העתקה תתבקש אם אלא 9( פרט )לפי קווי רב טלפוז מכשיר יועתק לא : ' ב ה ר עה
 קווי. רב טלפון של המירכתכל

י4
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 זמני או קבוע טלפון שירות - המרות : ג'חקק
 שונים לשירותיב מקומי כקו או "א" כשלוחה ישיר מרכזיקו1.

 -א-
600

700,ן "כ" שונים לשירותים מקומי בקו או "ב" בשלוחה ישיר מרכיקו2.

 שונים לשירותים מקומי בקו או -ג" בשלוחה ישיר מרכזיקו3.
 "ג-

7,600

 ידי על מותקנת הרשה כאשר "ג" או "כ" בשלוחה ישיר מרכזיקו4.
 על התקשורת משרד ידי על או התקשורת, משרז כהיחרהמנוי
600 המנויחשבון

7,590 ישיר מרכזי בקו -א" שונ.ם לשירותים מקומי קו או "א"שלוהט5.

 "ג", "ב", שונים לשירותים מקומי קו או '.ג" או "ב"שלויה8.

* דרך מנותכים שונים לשירותים המקומי הקו וי רישלוחהכאשר 500 התקשורת משרד של 1!יבורית טלפוניםמרכזת
 מנותבים אינם שונים לשירותים המקומי הקו 1,4 השלוחהכאשר
2,700 התקשורת משרד של ציבורית טלפו,;ים מרכזתדרך

2,700 ישיר מרכזי בקו יציר טלקס קוהמרת7.

3,800 ישיר טלקס בקו ישיר מרכזי קוהמרת8.

 ישיר מרכזי בקו ונכנסות יוצאות לשיחות האשמש ישיר מרכזיקו9.
.. המשמש ישיר מרכיי כקו או כלכד יוצאות לשיחותדמשמש

6004 ג,לבד נכנסותלשיחות
 ישיר מרכזי כקו כלבד נכנסות לשיחות דמשמש ישיר מרכזיקו10.

 המשמש ישיר מרכזי כקו או בלבד יוצאות לשיחותהמשמש
600 ו,:כנסות יוצאותלשיחות

 ישיר מרכזי בקו בלבד יוצאות לש.חות המשמש ישיר מרכזיקו11.
 המשמש ישיר מרכזי בקו או כלכד נכנסות לשיחותהמשמש
600 ושנסות יוצאותלשיחות

 : י'חיק
 הינדי

* ימיי אי 2~2נקביע ---, -  
;יריי

140 )2( בפרט המנוי.ם אלה למעט מגוי לכל 'שיר מרכזיקו1.

 להלן: המפורטות במרכזות לנ,נויים ישיר מרכזיקו2.
 )02( "רושלים חיוגבאזור)א(

-  יעקבנוה שאולגבעת 
 יובלקריההורדוס
רמותכורש
 אשכולרמת ציוןמעוז

תלפיוהמרחביה
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,שירז"
-

-
 יידית ,

 )03( תל-אביב התיוגבאזור)ב(
-  

צפוןחולוןאזור
קיראון אליהוידבני-ברק
רמת-אביב וייצמןירקוןבת-ים
רמת-גןמזרחגבעתיים

 יצחקרמתמערבדן
מקוהדפנה
גורדיהדרום

 )04( חיפה החיוגבאזור)ם
- מערבאחוזה 

קרית-אתאכרמל*
קרית-ים צרפתיכרמל
קרית-מוצק.ןמזרח
210 השחרורמעלה

190 )2( בפרט המפורטותבמרכזות - מנוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר מרכזיקו3.

125 )3( בפרט המנויים אלהלמעט - מנוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר מרכזיקו4.

130 אזעקה ונקודות אזעקהמערכת 5.י4

 - שונים לשירותים מקומיקו6.
לדיבור)א(

 )ביט( העברה יחידות 9,600 עד לעיבוד נתוניםלהעברת
לשניה
 הרץ 3400-300 של פס ברוחב צילומיםלהעברת
 הרשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת
 "מנ"לצויי. אושרו בקו העכרתה ודרך התקשורת שסוג ובלכדכדין,

90
270"ב"
810"ג"

 מנקודה תקשורת להעברת הרץ 10-ש10,00 של פסגרוחכ)ב(
 התק- שסוג ובלבד כדין, הרשויה אלחוטי לקשר תחנהאל

 להעברת המנהל ידי יל אושרו בקו העברתה וררךשורת
 לשניה ביט 40,800 של כמהירותנתונים
270"א"
510"כ"

-ג-
.2,130 י.

 להעכרת המשמש שונים לשירותים מקומי קו לשיפורציוד7.
680 כלבד לעיכודנתונים

521 1,,ן.1)., "ג.נ. ינן.ן ..י 4%1. ""ווי"ו,נ,



-

-  

-

-- התשיש 
1"דז"ן"קיוץ

 נן,ך,תן

 אמת ממטיה ליותר המשמש שומם לשירותים בין-עירוניקו8,
 כציוד שימוש או הקו הקצוות כאחת רב-מתקני שימוש)לרבות
 נתינים והעכרת לדיבור שימוש או שונים מטונים אפיקיםלרבות
 אחת( ובעוגה בעתלעיבוד

330 אווירי ק"מ לכל בזד 200 ועד מ-100למעלה
440 אווירי ק"מ לכל בזד g,e~o ועד בור מ-200למעלה
 ,9093 אווירי י"מ לכ4 - לשניה כיס 09",40 העברהמהירות

240 אווירי ק"מ לכל הרץ, 00;,3 עד 300 של פסכרוחב -- כדין רשויה אלהיטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת בין-ע,רוני-קו9.
530 אווירי ק"מ לכל הרץ, 10,000 עד 50 של פטברוהב

40ן אווירי ק"מ לכל מגנטו, הציבורית ההיוו לרשת גישהלדיביללא
.

320 אווירי 7"מ לכל אחר, לקו גישהעם
320 אווירי ק"מ לכל גילומים,להעברת
 - בבגד העפרהמנידות)א( - לעיבוד נתוניםלהעברת
80 אווירי ק"מ לכל בוד, 50עד

150 אוירי ק-מ לכל בוד, 100 ועי בוד מ-50למעלה
240 אווירי ק"מ לכל כזד, 200 ועד בוד מ-100למעלה
320 אוויר' ק"מ לכל כוד, 9.500 ועד בוד מ-00ןלמעלה

וי  ק"מ ~כל לשניה 40,809 לשניה בביט העברהמהירות)ב(
2,790אווירי

60 שלוחות 100 עד שלוחה, כלבעד "א"-שלוחה10.
40 שלוחות מ-00; שלמעלה שלירד כלבעד

 - "כ"שלוחה11.
170 שלוחות 100 עד שלזהה, כלבעד
120 שלזהות מ-100 שלמעלה שלוחה כלבעד

ם2;.  *
 מיוחמים ושייותים מישירים : כ'סימן

50 ראשון טלפון למכשיר נוסף מיטלטל טלפוןמכשיר1.

99 )טקסומטר( ישיר מרכזי בקו מונה פעימות למנייתמכשיר2.

300 רב-קווי טלפוןמכשיר3.

 ניחנים האחוקה שירותי כאשר לעיבוד. נתונים להעכרתמתקן4.
 - הקו למעט התקשורת, משרד ידיעל
4י לשניה )ביט( העברה יחידות 200כשמועברות)א( ,4.600. התקשורת משרדרכוש

- 

1,150 המגוירכוש
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י,,ישיין"שירה  ;,,ינהן

 לשניה )ביט( העברה יחידות 1,200 עד 800כשמועברות)ב(
7,300 התקשורת משרדרכוש
1,150 המנוירכוש

 לשניה )ביט( העברה יחידות 2,400כשמועברות)ג(
8,400 התקשורת משרדרכוש
2,000 המנוירכוש

 לשניה )חיט( העברה יחידות 4,800כשמועברות)ד(
11,000 התקשורת משרדרכוש

 ------2.000- -רכושהמגוי____
 לשניה )כיס( העברה יחידות 7,200כשמועברוה)ה(

 .10020 התקשורת משרדרכוש
2,700 המנוירכוש

 לשניה )פיט( העברה יחידות 9,600כשמועברות*)ו(
20,100 התקשורת משרדרכוש
2,700 המנוירכוש

 לשניה )ביט( העכרה יחידות 40,800כשמועברות)ה
34,000 התקשורת משרדרכוש
5.500. המנוירכוש

1,800 הציבורית הטלפון ברשתהמנוי,.י לבין המשטרה מוקד כין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוניציוד5.

 כתוצאה הציבורית הטלפון ברשת טכניות הקלות למניעתמיתקן6.
210 צילומים זה ובכלל נתונים להעברת המנוי, רכוש מיתקן,מחיבור

 של לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד7.
90 מראש קבוע אחרמנוי

 של לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד8.
 מנויים עכור הודעות לקבל המנהל ידי על שהורשה אחרמנוי

90אחרים

 וסטרם שלוחות 100 עד הוא המירכי שפרבולה פרטיתמרכזת*9.
45 שלוחה מעגל לכל - המרכות של הייצור משנת שנה 15חלפו
90 שלוחה מעגל לכל - המרכזת של הייצור משנת nsw 15חלפו

 ושטרם שלוחות 109 על עולה המירבי שקיבולה פרסיתמרכזת10.
25 שלוחה מעגל לכל - המרכזת של הייצור משגת אחת שנהחלפה
 המרכזת של הייצור משנת שנה 15חלפו

55 שלוחה מעגל לכל -

55 התקשורת משרד רכוש ידנית פרטית מרכזת של מעגל כלבעד11.

110 התקשורת משרד רכוש אוטומטית פרטית מרכזת של מעגל כלבעד12.

150 ישיר בחיוג בין-לאומיות שיחות לחסימתשירות13.

400 נתונים למאגר התקשורת של בשירות עיקרי כינוי 14.,4

200 גחונים למאגר התקשורת של בשירות משנה כינוי .15
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 בגמלים לאניות טלפון שירות : ה'חלק

)התעיי-

 בלכד( שימוש ורמי ישיי מיכזי -ו היטר בעי הוא

"השישן"שתזת
;,,יצתן

 או חיפה כנמל הרציף יד על העוגנת לאניה ישיר מרכזיקו1.
 - אשדודבנמל

370 ממנה לחלק או הראשונהליממה
170 ממנה לחלק או נוספה יממהלכל

 הראשי הגלים שובר יד על העוגנת לאניה ישיר מרכזיקו2.
 - חיפהבנמל

0"4 ממנה לחלץ או הראשונהליממה

 -אילת מקו3.
$

230 ממנה לחלץ או הראשונהליממה
90 ממנה לחלק או נוספת יממהלכל

 - אילת בנמל הנפט במעגן העוגנת לאניה ישיר מרכזיקו4.
230 ממנה לחלק או הראשונהליממה
90 ממנה לחלק או נוספת יממהלכל

[2404 האגיה מעגן מקום שינוי של כמקדה הישיר המרכזי הקו חיבור שינוי5.

 הטלמון במדריך רישום : ו'חלק

 - זהבחלק
 מקצתם. או בולם מנוי. של אחד ומען מקצוע או עסק שם, -"רישום"

 - ראשוןרישום1.
 תשלוםללא רגילות באותיות מילים עשר עד)א(
.300 רגילות כאותיות מהן חלק או נוספות מילים חמש כל)ב(

300 גדולוה אותיות הכולל ראשוןרישוםש.

 - נוסף רישוםכל3.
300 רגילות כאותיות מילים עשר עד)א(

300 רגילות באותיות מהן חלק או נוססות מילים חמש כל)ב(

600 גדולות אותיות הכולל נוסף רישוםכל4.

1*
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 שקות ז':חלק

 :סןן"שיורת
'2.20 מקומית שיהה1.

.._

 ידי על המופעל ציבורי מטלפון מקומית שיחה )א(2.
2.50אסימון

 ידי על המופעל ציבורי מטלפון מקומיתשיחה)כ(
50ש לירה חצי שלמטבע

 ידי על המופעל ציבורי מטלפון מקומיתשיחה)ג(
1.00 אחת לירה כתמטבע

 שלוש בעדהתשלום מעוררצלצול3.

 שלוש כעדההשלום אוטומטי מעוררצלצול4.*
 מקומיותשיחות

 הראשונה התוספתלפי מטלפון טלפונאי באמצעות בין-עירונית שיחה)א(5.
 לירות 2.50 ועוד ב'חלק אסימון ידי על המופעלציבורי

 הראשונה התוספתלפי מטלפון טלפוגאי באמצעות בין-עירוניתשיחה)ב(
 לירה 0.60 ועוד ב'חלק לירה תצי של מטבע ידי על המופעלציבורי

 הראשונה התוספתלפי מטלפון טלפונאי באמצעות בין-עירוניתשיחה)ג(

 לירה 1 ועוד ב'חלק אחת לירה כת מטבע ידי על המופצלציבורי%

 הראשונה התוספתלפי מטלפון ישיר כחיוג בין-עירוניתשיחה )א(6.
 השיחה כאשר א'חלק אסימון ידי על המופעלציבורי

 לפי מחושבתהמקומית
 )א( 2פרט

 הראשונה התוספתלפי מטלפון ישיר בחיוג נין-עירוגיתשיחה)ב(
 השיחה באשר א'חלק לירה חצי של מטבע ירי על המופעלציבורי

 לפי מחושכההמקומית
 )כ( 2פרט

a ) d bהראשונה התוספתלפי מטלפון ישיר כחיוג כין-עירונית שיחה 
 השיחה כאשר א' חלק אחת לירה כת מטבע ידי על המופעלציבורי

 לפי מחושבתהמקומית
 )ג( 2פרט

 שנקבעהתשלום ציבורי מטלפון לתרן-לארץ שיחה7.
 לירוה 36.00ועוד

 שלוש סעדהתשלום שירות באמצעות מנוי של טלפון מספרבירור8.
 מקומיותשיחות הטלפון במדריך מופיע המכויתן המטפר אם - 14מודיעין

 תשלוםללא הטלפון במדרין מופיע אינו המבוקש המספראם,,
1,1

 מקומיתשיחה דובר שעון -15" לשירותפניה9,

 י"ף 4062. התקנתקובץ
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"תשיכן ה , ר . ש"
 ני.ן,תן

 - פיקוד טלפון שלהפעלה10.
 מקומיתשיהה מהן הלק או הראשונות השניות5
 מקומיתשיחה נוספות שניות 5כל
 מקומיתשיחה מהן חלק או האחרונות השניות5
 התק- משרד של מראש בהסכמה המנוי, רכוש עזר אביזרחיבור11.

460 המנוי של פרטית למרכזת או טלפון למכשירשורת

 "כ" שלוחה ולכל מרכזי קו לכל - עברי טלפון מדריך .12
 תשלוםללא "ג"או

60 כרך לכל - נוסף עברי טלמוןמדריך

60 כרך לכל לועזי- טלמוןמדריך13.

606 סיני וצפון עזה שומרון, יהודה, של עברי-ערגי טלמוןמדריך14.

zoo,1 המנוי בקשת לסי - ממתג טלפון מכשירהחלפת15.

zoo,1 המגוי בקשת לפי - רב-ק11י טלפון מכשירהחלפת16.

eoo המגוי בקשת לפי - רגיל טלפון מכשירהחלפת17.

460 המנוי כקשת לפי - שקעהחלפת18.

 )טקסומטר( ישיר מרכזי כקו מונה פעימות למניית מכשירהחלפת19.

900 המנוי בקשת לפי-

.Eoא480 המנוי בקשת לפי - מעמוןהחלפת%

450 המנוי כקשת לפי - טלפון מספרשינוי21.

360 מנוי של שם שינוירישום22.
 תשלוםללא לעברית מלועזית הוא השינוי שאםובלבד

 משרד בהסכמת - לאחר המנוי בקשת לטי הטלפוןהעכרה23.
530התקשורת

 תשלוםללא זוגו ~ra שנפטר ממנוי הטלפוןהעכרה24.

 תשלוםללא שכול להורה במערכה שנספה מנוי של הטלפוןהעכרת25.

 רב-קווי טלפון של קיימת שבמערכת המכשירים בין קוהוססת26.
אחאי600 מערכת באותה למכשיר ממכשיר העברתואו

 - קווי רב טלפון למערכת עזרשירותי27.
 למכשיר המיועד 'שיר מרכזי קו של הטלפוני הקשרהעברת)א(

600 מערכת באותה אחר מכש.ר אל במערכתמסויים
 או המערכה ממכשירי אחד של הלקיה או מלאהדסימה)ב(

600ביטולה

600 פיקוד לטלפון המחוברים בקוויםשינוי28.

 או להגבלה אוטומטית פרטית במרכזת השלוחה במעגלשינוי29.
ו% בין- או מקומיות שיחות לביצוע החיוג אפשרויות שללהרחבה
170 שינוי לכל -עירוניות

 1~11.?ן., ,ש.ן. ינן)1 י.ן 161(. ""ונוהפיז525



"תרוסן ני.י~תאפייות

 ביטול או ידנית פרטית כמרכזת משלוחה חיוג אפשרותחסימת30.
170 הקיימתהחסימה

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

110

- המנוי בקשת לפי - טלפון שירות של זמניתהטסקה)ב( '  

 תשלוםללא מהדש וחיבורו ימים 6 על העולהלתקופה

 בקשת לפי - מיקוד לטלפון המחובר קו של זמנית הפסקה )א(32.
110 מחדש וחיבורו ימים 6 על עולה שאינה לתקופה -המנוי

 בקשת לפי - מיקוד לטלפון המחובר קו של ומניתהפסקה)ב(
 תשלוםללא מחדש וחיסורו ימים 6 על העולה לתקופה -המנוי

 מחדש והתקנתו - המנוי בקשת לפי - טלפון של זמנית הסרה*33.
609 הקודםבמקומו

חידוש34.
~epn 

110 חשבון סילוק אי בשל ניתוק לאחר

 600 הטלפון מכשיר להסרת נסיון לאחר הקשר חודשאם

 הצי- הטלפון לרשת לעיבוד נתוגימ להעכרת מיתקן שלחיבור35.
 ואחזקתו והתקנתו המנוי רכוש הוא זה מיתקן כאשרבורית,
1,800 הקו למעט לכך, בו הכיר התקשורת שמשרד ,וף כידינעשות

 אחר מתקן לבין לעיבוד נתונים להעברת אחד מתקן ביז שיחה 36.ש
 - מחשב לבין או לעיבוד נתוניםלהעברת
 מקומיתשיחה מהן חלק או הראשונות השניות30
 מקומיתשיחה נוספות שניות 30כל
 מקומיתשיתה מהן חלק או האחרונות השניות30

 הציבורית לרשת חיבור בשל ניתוק לאחר הקשר וחידושכדיקה37.
 העלול מעשה בשל או הציבורית ברשת פגיעה או לפקודהבניגוד
1,200 בהלפגוע

110 המנוי כקשת לפי שנוהק לאחר אזעקה, מערכת של הקשרחידוש38.

 פקב השירות הפסקת לאחר אזעקה, מערבת של הקשרחידוש39.
110 המנוי ידי על המוחזק בציודתקלה

1,900 נתונים ומאגר התקשרות של לשירות רישוםדמי40.

 מאגר עם ההתקשרות למשך התקשרות מעגלתפיסת41.
5.35 ממגה חלק או דקה לכל -נתונים

 - וממנו הנתונים מאגר אל המועברת התנועהנפח42.
16.00 מהן חלק או אוהיות 1000 כלבעד

 מודעייצחק תש"ם)28כנוכמכר1979( ח-בכסלו,*
 התקשורתשר 47ינ()""

 . 1~1.11ן., תש.נ, גנניו ..ן 1%2. "תותהקנז
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 תש"ם-1979 ועיקר(, .על"רינער טלקש, )תעך,פי הדוארתקננת

: ובאישור 1, ה'ילל";-1916 הדשן, ]נוכח הדואר לפקידת 62 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנוה מתקין אני הכנסת, של הבספיםועדת

 שירות אותו לצד שנקבע בשיעור יהיה וסיקר טלפרינטר טלקס, שירות בעדהתשלום1. גגןתעיתן

 בתוספת.כשייטבגב:::,י

 1979(. בדצמבר )2 תש"ם בכסלו י"ב ביום אלה תקנות שלתחילתן2.תתייג

 נטלות. - י  תשליבו-9רפ1 וטיקר(, טלפרינטר טלקס, )העריפי הדואר תקנות3.ייי~י

ונושמת
- זובהוספת  *  ; התקשורת משרד של ציבורית טלקס למיכזת המחובר קו - ישיר" טלקס";ו

- א""שלוחה  הפרטית הטלקס מרכזת או הראשי הטלקס לבין בינה האוירי שכמרחק שלוחה 
 ; מטר נ10 על עולהאינו

 הפרטית הטלקס מרבות או הראשי הטלקכ לבין בינה האוירי שהמרדף שליחה - ב""שלוחה
 ; מטר 0ל30 על עולה ואינו מטר 00] עלעולה

- ג""שלוחה  הפרטית הטלקס מרכות או הראשי הטלקס לבין בינה האוירי שהמרחק שלוחה 
41 ; מטר  סחר עלעולה

 מקומות pa ~aw והוא שלואה או ישיר טלקס קי שאינו קו - שונים" לשירותים מקומי"קו
 טלפרינטר טלקס, שירות למתן המשמש אחת ציבורית טלקס מרכזת בתהוםהנמצאים

 ; סיקראו

-"א"  ; מטר 100 על עולה אינו הקו קצוות שני בין האוירי המרחק כאשר 

-"ב"  עולה ואינו מטר, 100 על עולה הקו קצוות שני בין האוירי המרחק כחשר 
 ; מטר 3000על

-"ג" * ; מטר 3000 על עולה הקו קצוות שני בין האוירי המרחק כאשר 
 ,. תש"ם-1979 טלפון(, )תעריפי הדואר בתקנות כמשמעותו - 'שיד" מרשי"קו

 ש2' בין 171א שעודה או ישיר טלקכ קן שאינ, קו - שונים" לשירותים בין-עירוני"קו
 טלקס, שירות למתן המשמש שונות ציבוריות טלקס מרכזות בתחום הנמצאיםמקומות

 טיקר, אוטלפרינטר

י4-
-, 367 ימ' 29, הדש ממח ישריל,  מרינת דיני]
 82כ]' עמ' תשלט,  ק"ת2
 511. עמ' הש"ס, קית3

  2.1979ן, תש"ם, ככילו י"ר 62(4, יתקניתקובץ528



 - התקוה : 4יהלק

 קטועה התקנה : 4מסימן

ב"שרויית
7,500 ישיר טלקס קו1.

7,500 מנוי לכל - יזהר או מנויים לשני משותף ישיר, טלקס קו2.

1,200 אחת כל - "א" שלוחה3.

- "ב" שלוחה4. 7,503 אחת כל 

17,500 אחת כל - "ג" שלוחה5.

 משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשת כאשר "ג" או "ג" שלוחה6.*
1,203 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידי על אוהתקשורת,

1,800 לשונית דו או לשונית חד טלקסמכונת7.

1,200 נפרד אוטומטישדר8.

1,200 סרט לניקובתוספת9.

1,200 לשידורתוספת10.

1,200 חוטים זוג לכל - מכנית מיתוג יחידת11.י4

2,400 חוטים זוג לכל - אלקטרונית מיתוג 'חידת12.

1,200 נפרר ניקוב מכשיר13,

 - שונים לשירותים מקומיקו14.
1,200 אחד כל -"א"

7,500 אחד כל -"ב"

1,800 אלקטרונית טיזר או טלפרינטר מכונת15.*

1,800 בור 50 אלקטרומכנית טיקר או טלפרינטר מכונת16,

2,700 בוד 75 אלקטרומכגית טיקר או טלפרינטר מכונת17.

3,600 ביד 100 אלקטרומכניה טיקר או טלפרינטר משגת18.

 זמנית המקבה ב':סימן

 לצד שנקבעהתשלום זמנית ההקנה כל 1.,4
 א' בסימן שירותאותו
דלעיל

29;5. 4.12.1979 תש"מ, בשלו י"ר 4062,קובץ,,התקנות



 העתקה ב':חלק

 החיש המקום יבין המיתקן כותקן כן המקום כין הטרתק טאשי .ו:טימן
 100 על עולהאינו

-UU~ 

 אווירי בקו

"תשיש"ו'דזת
 בלין,הן

600 ישיר טלקס קוכל1.

 א,שלוחה2.
- 603 א' שלוחה נשארת היאאם 

7,500 ב' לשלוחה הופכת היאאם

600 "ג" או "ב"שלוחה3.

* - הקו של קצה לכל שונים, לשירותים "א" מקומיקו4. 7,500 ל-"ב" הופך היואם

600 הקו של קצה לכל ra)JIW לשייותים "ג" או "ב" מקומיקו5.

 שונים לשירותים מקומי, קו כל של או שלוחה כל של חואישינוי6.
600 הפרטית הטלקס מרכזת או הישיר הטלקס קו מהטתקתכתוצאה

 השלוםללא טיקי או טלפרינטר טלקס,מכשיר7.

4, החרט המקום לטין המיתקן מותקן בו מם-.ם בין חמרהק כאשר : ב,טימן
 אווייי בקו מטר 100 עלעולה

2,700 ישיר טלקס קוכל1.

 - "א"שלוחה2.
600 "א" שלוחה נשארת היאאם

1rr 7,500" לשלוחה הופכת היאאם

1,590 "ג" לשלוחה הופכת היאאם
*2:100 לנקודה מנקודה "ג" או "ב"שלזהה3. 600 המנוי השבון על התקשורת משרד ידי עלאו

2,700 הקו של קצה לכל שונים, לשירותים מקומי קוכל4.

 לשירותים "א" מקומי יו כל של או "א" שלוחה כל של תואישינוי5.
 - הטלקס מרכזת או הישיר הטלקס קו מהעתקת כתוצאהשונים,
600 י"א" נשארים הקו או השלוחה אם)א(

7,500 ל-"ב" הופכים הם אס)ב(

17,500 ל-"ג" הופכים הם אם)ג(

וף ידי על הותקנה והרשת "ג" או "ב" לשלוהה הופכים הםאם)ד(
 על התקשורת משרד ידי על או התקשורת, משרד בהיתרהמנוי
600 המנויחשבון

530yal~"1 1ן,11.1 תו.ן, ינני. '.י 1%1. ""יני 



""שיי fil1')Q"שייש

 "ב" מקומי קו כל של או "ג" או "ב" שלזהה תל של חואישינוי )א(6.
 הישיר הטלקס קו מהעתקת כתוצאה שונים לשירותים "ג"או
. הפרטית הטלקס מרכזתאו

0ב2,7

 קו מהעתקת כתוצאה "ג" או "ב" שלוחה כל של תואישינוי)ב(
 הותקנה הרשת כאשר הפרטית הטלקס מרכות או הישירהטלקס
 משרד ידי על או התקשורת, משרד בהיתר המנוי ידיעל

600 המנוי השבון עלהתקשורת

1,800 טלקס מכשיר7.

 .1,800 אלקטרוני טימר או טלפרינטר מכשיר8.

1,810 בור 50 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר מכשיר9. 2,700 בוד 75 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר מבשיר10..

3,600 בוד 100 אלקטרומכנ' טיקר או טלפרינטר מכשיר11.

 המרות : ג'רזלק
600 "א" שונים לשירותים מקומי בקו או "א" בשלוחה ישיר טלקס קו1.

2,700 "ב" שונים לשירותים מקומי בקו או "ב" בשלוחה ישיר טלקס קו2.

7,500 "ג" שונים לשירותים מקומ' בקו או "ג" בשלוחה ישיר טלקס קו3.

 ידי על מוהקנת הרשת כאשר "ג" או "ב" בשלוחה ישיר טלקס קו4.',4
 חשבון על התקשורת משרד 'די על או התקשורת משרר בהיתרהמגוי
600המגוי

7,500 ישיר טלקס בקו "א" שוגים לשירותים מקומי קו או "א"שלוהה5.

 טלקס בקו "ג" או "ב" שונים לשירותים מקומי קו או "ג" או "ב"שלוהה6.
 מנותכים שונים לשירותים המקומי הקו או השלוחה כאשר -ישיר
600 התקשורת משרד של הציבורית הטלקס מרכותדרך
 דרך מנותבים אינם שונימ לשירותים המקומי הקו או השלוחהכאשר

:צג: בבייןשיית :יבנןינך:ן וכזין7.*
2,700 ישיר מרכני בקו ישיר טלקס קו המרת8.

 מיוחדים ושירותים מכשירים שלוחות, קווים, - השימוש : ד'חלק
 210 . ישיר טלקס קו1.

190 מנוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר, טלקס קומ

90 אחת כל - "א" שלוחה3.

210 אחת כל - "ב" שלוחה4',4

-  "ג"שילוחה 810 אחת כל 

531 1971.נ1.1 תש.ן. נכולה י.י 2וי4, התויותגונז
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 גי,ווהן אתויו71ש ת , ו י ק"

- - טלפרעטר או טלקסמכשת6,
000,  התקשורת משרדרכוש
600 המנוירכוש

 סרט לניקובתוספת7.
450 התקשורת משרדרכוש -

140 המנוירכוש

450 התקשורת משרדרכוש - לשידורתוספת8.
140 המנוירכוש

 אלקטרונית טלפיעטר או סיקרמכונת9,

 המנוירכוש
*550'2 התקשירת 4 נמרד אוטומטישדר10.  

'2,000 התקשורת משרדדכזש

210 המנוירכוש

1,200 התקשורת משרדרכוש - נפרד ניקוב מכשיר11,
450 המנוירכוש

*ר9042 חוטים וזג לכל - מכנית מיתוג יחידת12,
180 חוטים זוג לכל - אלקטרונית מיתוגיחידת13.

 - שתים לשירותים מקומיקו4ג.
 אחד כל -"א"

.

90

270 אחד כל -"ב"

-עג" 810 אחד כל 

" העברהמהיררת - אווירי בקי ק"מ לכל בין-עיריני, טלפרינטר או טלגרףקו15.  

.150 בזד נ10 ועד בדד מ-50למעלה
230 בוד 200 ועד בוד מ-100למעלה

 בוד 50 אלקטרומכנית טיקר או טלפרינטרמכינה_16.
3,000 התקשורת משרדרכוש
600 המנוירכוש

 בוד 75 אלקטרומכנית טיקר אד טלפרינטר מכונת17,
4,500 התקשוית משרדרכוש
900 המגוירכוש

 בוד 100 אלקטרומכנית טיקר או טלפרינטרמכונת18.
1,200 המנוירכוש * 6,000 התקשורת ששודרכוש

 4.12.1919 חש"ם, בגסיו .י-ד 4052, התקנותקוצץ532



 הטלקס במדריך רישום ה':חלק

 ---יתון

תל412.19
-"אביב  המחי של הטלקס מספר אחד, מען מקצוע, או עסק שם, --. עיקרי"
 הטלקס, במדריך המופיע מקצתם, או כולם המנו', של ההיכרומלת
 ברשימת נוספת ופעם אעב' בסדר המגוי שם לפי המנויים ברשימתפעם
 אעב'. ובסדר המנוי של ההיכר מלוז לפי ההיכרמלות

 תשלוםללא עיקרי רישום1.

90 העיקרי לרישום נוסף רישום2.

 - הארץ גפניכ טלקס שיחתי1. שונות : ו'חלק
1.60 מהן חלק או הראשונות השניות30
1.50 נוספות שניוח 30בל

1.60 מהן הלק או האחרונות השניות30

 תשלוםללא "ג" או "ב" שלוחה ולכל ישיר טלקס קו לכל - טלקס מדריךב

 60 נוסף טלקס מדריד3.

1,800 המנוי בקשת לפי ביקר, או טלפרינטר טלקס, מכשיר החלפת4.

300 המנוי בקשת לפי טלקס, מספי שינוי 5.,1 י4
360 מנוי של שם שינוירישום6.

 - לאחר המנוי בקשת לפי הסיקר או הטלפרינטר הטלקס,העברת7.
530 התקשורת משרדבהסכמת

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

 להקופה המנוי, בקשת לפי טלקס שירות של :מניתהפסקה)ב(
 תשלוםללא מהדש וחיבורו ימים, 6 עלהעולה

 המנוי בקשה לפי איקר או טלפרינטר טלקס, מכשיר של זמנית הסרה*9.
0כ5 הקודם במקומו מחדשוההקנתו

110 החשבון סילוק אי בשל ניתוק לאחר הקשרחידוש10.

 הטל- הטלקס, מכשיר להסרת נסיון לאחר כנ"ל הקשר חודשאם
600 הטיקר אופרינטר

 הציבורית לרשת חיבור בשל ניתוק לאחר הקשר וחידושבדיקה11.
 העלול מעשה בשל או הציבורית ברשת פגיעה או לפקידהבניגוד
1,200 בהלפגוע

 מודע''צחק 1979( )28בנובמבר בכסלותש"ם ח',4
 התקשורתשר ז3-4()"מ

533 4.12.1979 תש"ם, בכסלו '"ד 4062, התקננתקבו



 הש"ם-1979 )תיק11(, טלקס( תא )שירות הדוארתקעת

 חדש[, ]נוסח הדואר לפקודה ו-119 2, י1. סעיפים לפ' כמכוהיבהוקל
 תשל"ז-

 : אלה תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדה ובאישור י,1975

 : יבוא התוספת במקום י, השל"ו-1976 טלקס(, תא ושירות הדואר בתקנוה1. "תמנת""יית

navtn"
 5()תקנה

 ופורסם לארץ לחוץ טלקס שיחת 7ya~ שנקבע ההשלום - "התעריף" זו,בתוספת
 הדואר.במדריד

ני.י,ה - רישוםדמי1.

 *.45.50 ינואר בחודש לאהד עד ממנו חלק או חודשלל
 - יוצאה טלקס הודעהמשלוח2.

 - ישירבחיוג)1(
 עלנוסף24.00 ממנה הלק או ראשונהדקה
התעריף5.00 ממנו חלק או נוספה דקהכל

 - מרכזןבאמצעות)2(
וף עלנוסף34,00 מהן חלק או הראשונות הדקותשלוש
התעריף5100 ממנה חלק או נוספה דקהכל

 - למנוי נכנסת טלקס הודעתמסירה3.
 או מכהבים מטירת של רגילבשירות)1(

19.00 השוי רשום בו חלקםבהא

 )1( בפרט שנקבעההאגרה מיוהדת מסירה שלבשירוה)2(
 לירות 26.30 שלבמוסטת

 . )1( בפרט שנקביההאגרה בטלפון)ל
 )1( בפרט שנקבעההאגרה מיוחדת מסירה של ובשירות בטלפון)4(

 לידות. 26.30 שלבתיררת

 1979(, בדצמבר )2 תש"ם בכסלו '"ב ביום אלה תקנות שלתחילתן2.תתילו

 מודעייצחק 1979( בנובמבר )28 תש"ם.ח'בכסלו
 התקשורתשרו"ל;4-ח

-41  ג2:,מ%:ן.::ן':

 י;1].4.1% הו.". ג7ן)1 י,7 %("(, "תקננתוזיז534



 הש"ם-1979 )היק11(, הדואר( בבנק )שירותים הדואר בנק~קנות

 ועדת וכאישור !, ת'שי-א-1951 הדואר, כנק לחוק 20 סעיף לפי סמכותיכתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני !, המדינה משק לחוק-יסוד: )ב( 1 סעיף לפי הכנסת שלהכסטים

1 תוי" ilr~h התקנות - )להלן ו תשל-ה-1075 הדואר(, בבנק )שירותים הרואה כנק בתקנותן.  

 - 26 בתקנההעיקריות(,
 יעלה -ולא יבוא לירוה" 500 על יעלה -ולא במקום )א(, משנה כתקנה)1(
 לירוה"; 1,000על
 יבוא לירות" מאות וחמש לירות -מאתיים במקום )ב(, משגה כתקנת)2(

 לירות". ואלף לירות מאות חמש לירות,"מאתיים

ה"ין,"ה,נוה יבוא: התוספת במקום2.
"החוטפת

 א'חלק

 ו-39( 34)ג( 12)ב(, 9)ד(,)תקנות*
 "%;י"יזין יי'יית""יי" י'.י,'ן כתקניונוולה

 מאת חשבון לזכות גמזומנים סכוםתשלום1.
חינם ההשבוןבעל

 מאת חשבון לזכות במזומנים סכוםתשלום2.
 אחר:אדם
 שאושר בטופס בוצעה ההפקדה כאשר .12

 בעד לשנה, עסקאות 2,500,000עד)א( - המנהל ידיעל
 ההשכוןכעל0.60 עסקהכל44
 לשנה, עסקאות ל-2,500,000מעל)ב(-

 החשבוןבעל0.55 עסקה כלבעד
 שלא בטופס בוצעה ההפקדהכאשר2.2

 החשבוןבעל10.00 המנהל ידי עלאושר
 הסכוםמבקש10.00 השמורים התשלומים מחשבון סכום הוצאת3.
 התשכוןבעל3.00 סילוקים חשבון בעל שאינו לאדם העכרה4.

 ב'יןלק

 "ננו נאמניורי"%,ת*
 25( )תקנה

 "%,י"מצי" גהורת"%;ו"
 או שאבד פנקס גמקום חדש פנקסמתן

 החשבוןכעל10.00 הדואר בנק באשמת שלאשנתקלקל

 28()תקנה

 "")והמש," ני.ן,תי")ו" י'"י ג"מ"",הענוי"

 - דואר בהמחאתהעכרה1.
 ההעברהמבקש0.50 לירות 5עד

 ההעברהמבקש1.00 מ-5.לירותלמעלה

 ;מ עמ' השי',. 4;; עם, ת"'.ה. ין;; "י, תזהי, י31יי 1מ' תש'.%' נ." ;,4
 . א5. עמ' השץ"ו, ז"פ 206; עט' העל"", ס"ה2
 1250; 373, עמ' תשי"ח, 2es; עמ' תשי"ז. 2454; 2382, 1931, עמ' תשל.1, 1321; 747, "15, עמ' תשל"ל, ה"ה3

 893. עמ'תשבט,

535. 1979,ג4.1 תש"ס, בכסלו י"י 4052, ההק.נומקובץ



ישי"ייו" יי,יית",יי" ישי י"ן""י";ן,"י"
 נגבתה, שלא המחאה כמקום הממאההוצאת2.

 בעדהאגרה 27 כתקנה האמורה הת-ופהתוך
 שלאההמחאה
 ההמחאהמחזיקנגכתה

 שנטען המחאה במקום המחאההוצאת3.
 את שהמציאמי כעדהאגרה שאבדהעליה

 למנהל התלוש שאבדהההמחאה

 ד' לקח
 32()תקנה

 "";ו"יצין גי'יית"";י" גגו י"ן"",ת;ז,",ת
4 ובהחזרתבהעכרה 5.00 של החזרתו כסף, כהמחאת סכוםהעברת1.  

 המוטב אוהשולח - תוקףובהארכתתקפה * השלוח -הסכום שמקע המחאה תוקף הארכת אוהסכום
השולה10.00 השולח בקשת לפי כסף המחאתביטול2.
 המחאת של המוטב או השולח שםשינוי3.

השולח10.00כסף
 עליה שנטען כסף המחאת של העתקמתן4.

השולה10.00שאבדה
44

 ה'חלק
 44()תקנה

 "";י"כשין גייי,ת":ן" "ושי גנן,ק,וותין
ח.נם ההשכונות כעלי ברש.מתפרסום1.
טיפול2.

 בשי-

 והבנק השבון לזכות שהופ-ד
 ההשכוןכעל15.09 כיכיו לאהמשוך

 עליו הנטען תשלום אודות עלח-ירה3.
 אחד לכל מסויימים, תאריכית ביןששולם

 תחי החקירהמבקש18.00 התאריכים שני כין הכלולים הימיםמן
 החקירהמבקש18.00 דואר המחאת של גורלה בדברח-ירה4.
 החקירהמבקש18.00 כסף המחאת של גורלה כדברחקירה5.
 לכן קודם סופק שמקורו מסמךצילום8.

 הצילוםמבקש15.00 צילום לכללמבקש,
 ההשכון"בעלהינם שיקיםפנקס7.

ין 1979(. בדצמבר )2 תש"ם בכסלו י"ב ביום אלה תקנות של תחילתן2.תתיל"
 י ע ד 1 מ ק ח צי 1979( כנובמבר )28 תש"ם בכסלוה'
1)"מ 1 4  ההקטורתשר 

 1.12.1179 תש.1, גנזיו ..1 %12, ""ונץ"פיז536



 תש"ם-9~19 הבולאי(, השירות שירוהי בעד )תשלומים הדנארהקנות

 ובאישור ), תשל"ו-ל197 חדשן, ]נוטה הדואר לפקודת 65 סעיף לפי סמכות'בתוקף
 תקנות מתקין אי י, המרינה משק יסור: להוק )בן 1 מעיף לפי הכנסת של הכספיםועדת
אלה:

 "נ7ד1ת השירות )דרכי הדואר בתי בהקנות כמשמעותו - בולאי" "חומר אלה, בהקנות1.
 ,. תשכ"ח-1968הבולאי(,

 "יזין. להלן המציעים בשיעורימ ההשלומים ישולמו הבולאי בשירוה השהתפוה בעד2.
 ןת נ"י"" השירוה:יצד

 ני,וות"רייןהשייפת

10.00 חשבו) וניהול אריוהו הבולאי, ההומר הכנה2]*

7.50 הזמנה בפרטי שינוי רישום3.

1.50 עליה המודבק הבול של הנקוב לערך נוסף ראשוז, יוםמעטפה4.

 סיסמה להפצת או מאורע לציון חותמת עליה שהוטבעהמעטפה5.
1.50 עליה המודבק הבול של הנקוב לערך נוסף אימרה,או

ה".י" 1979(, בדצמבר )2 תיב"ם גיסלו י"ב ביום אלה הקנוח שלהחילתו3. ג.ייי בטלוה. - " תשל"ט-1979 הבולא'(, השייות עבור )תשלומים הדואר תקנות4.*
 מודעי'צחק 1979( בנובמבר )28 תש"םח'בכסלו

 התקשורתשר ו42י()"מ

 !ו"ן. ~מ' תענ.י. רפן עמ' תשר."! ית3
 י~"1. ין' העי.ן, ו,ת4

*

rn7p537.. 1979.ג4.1 תש"ם, ככסלו י"ד 4%2, "תקנות 



-- -  

 פקופי לשלטוןברור
 תש"ם-1979 )תיקוו(, ושלטים( )מרעית לייישלם עזרחוק

 ירושלים עירית מועצת מתקינה י, העיריות לפקודת 250 סעיף לפי סמכותהבתוקף
 : זה עזרחוק

 י השי"ה-;1958 ושלטים(, )מודעות לירושלים עור להוק השניה התוספת במקים1.:ם
 : יבוא העיקרי(, העזר חוק -)להלז

 שאה"וכוספת
45 5()סעף  פרסום אגרתשישר

י'יי" - מהם חלק או לוחות 70 על - ימים לשלושה )א(1.
 ורחבה ס"מ 93 שארבה שלם, בגליון מודעה)1(
 או האורך על עולה רהבה או שארכה או ס"מ62

 348עד גליון הצי שלהרוהב

 ורחבה ס"מ 62 שארכה גליון, בחצי מ71עה)2(
 או האורך על עולה רחבה או שארכה או ס"מ46

ו 216עד גליוז רבע שלהרוחב

 ורהבה ס"מ 46 שארמה גליון, ביבע מודעה)3(
 או האורך על עולה רהבה או שארכה או ס"מ31

 126עד גליו. שמינית שלהרוחב

 ס"מ 31 עד שארבה גליון, בשמנית מודעה)4(
 72עד ס"מ 23 עד שרחבהאו

 מאויך על עולה רהבה או שארכה מודעה בעד)5(
 לכל לירות13.50 * מעולתבב שים יי'11 שי הייסבאי

 או אורד ס"מ31
 רו- ס"מ 23לכל
 מהם חלק אוחב

 ימי שלושת כתום הרביעי הפרסום יום אם)6(
 בסעיף שנקבע כפי מנוחה יום הוא האמוריםהפרסום

 ת'נ""-1948,, וד,מ.,2פט, השלטון סדרי לפקודה18א
 האמור. מהשיעור שלישיווסף

-  ימ'ו1%. 1ו;""ן;, י.ו
4

 תלן,ן' ',,יון ;י' תש,.". ועת%
 תקי.ת. "1)ן 11ן' ";%ן ןל' "ן2. ;ן' ת;..ן. (נ; נן' ו;.'ג. ,;%ן, פל'

נ
 "י,%. זן' "lse~ ,,..7; ;;' הקי'ן. 1!!1; מיל' 4"; ;ן'
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 לפי המשהלמת מהאגרה שייש - נוסף יוםלכל)ב(

 1)א(.מרט
 או קולנוע בד על השמיי או אופטי מכשיר באמצעוהמודעה2.

 או לירות, 9 עד ממנו, הלק או שבוע לכל אחר,במקוםי

 לא זה שסכום ובלבד המועצה, שתקבע כולל שנהיסכים1
 שבושה תשלום לפי המשתלמת האגרה עליעלהן

 חלק או אורד מטר 50 בעד קולנוע, בד על פרסוםסרט3.
 בית לכל לירות 30 עד - ממנו חלק או שבוע לכלמהם,

קולנוע.
 כל בעד בתוכו, או מסחרי או ציבורי רכב כלי עלמודעה4.

 - ממנו חלק או חודש לכל ממנו, חלק או מרובעסנטימטי
 לירות. 3עד

 מקום על שהותקנה אחר, באופן או בהשתל מוארתמודעה5.

 חלק או חודש לכל מהם, הלק או סמ"ר 5 כל בעדפרטי,*
 לירה. 1 עד -ממנו

 מיתקן על שהותקנה אחר, באופן או בחשמל מוארתמודעה6.
 חלק או חודש לכל מהם, חלק או סמ"ר 5 כל בעדעירוני,
 לירה. 1 עד -ממנו

 חלק או טמ"י 5 כל בעד מיתקז, על מנאית בלתימודעה7.
 לירה. 1 עד - ממנו חלק או חודש לכלמהם,

 של שטח לכל אחר, מבנה או מיתקן ליח, עמיה עלמודעה8.
 ממנו חלק או שבוע לכל מהם, חלק או מרובעים מטרים8(4

 לירות. 370 עד-
 הנוגעת הבעלים, ידי על המוצגת קולנוע בנין עלמודעה9.

 : ממנה חלק או שנה לכל - הקולנועלבית
 לירות; 180 עד - מרובע מטר עד)1(
 - ממגו חלק או נוסף מרובע מטר חצי לכל)2(

 לירות. 60ער
 מבנה או מיתקן לוח, עמוד, על 8 בפרט כאמורמודעה10.

*
 4י10 ער משיעיר תיספה -::נוגנ]בבייה

 חלק או מרובע מטר לכל העסק, בית על מוצב שאינושלט11.
 לירות." 300 עד - ממנה חלק או שנה לכלממנו,

 ""י"ג""י!" : יבוא העיקרי העזר לחוק השלישית התוספת במקום2.
"ש.'קיה

 שלישית"תוספת
 9()סעיף

 הדבקה בעד עבודהשכר
י'יי' - מהם חלק או לוחות 70 על1..,

 244עד שלם גליון)א(
 180עד גליון הצי,ב(

539 - י1ן,.נ,.4 השש. כנציו '.ז 2((4, "הווהו,נ,



-י,"
 120עד גליון רבע)ג(

 84עו' גליון שמינית)ד(

 1 לירות." 130 עו - ממנו חלק או שלם מיוהד, לוהעל2.
 ן ק ל 1 ק י דטנתאשר.

 ירושלים עיריתראש 1979( מנובמבר )14 הש"מ בהשווכ"ד

 בורג'וסף
 המניםשר

. תש"ם-1979 )תיק11(, Iatatl~p )היטל לירישלים עזרחוק
 מועצת מתקינה ,, העיריות לפקודת 254-1 251 250, סעיפיפ לפי סמכותהבתוקף

 rr: עור חוק ידישליםעיריה

 ו ה'של"ט-1979 עינוגים(, )היטל לירושלים עזר להוק לתוססה )בן ממעיל )א( 1. קת,ננתת.,,1

 : יבוא )1( בפסקה הקבועים השיעורים במקום העיקרי(, העזר חזק -)להלן

ששן.::::::::".זךזג:ן'יי
3 50עד

4,
5 80 עדמ-1ל.50

10 נ12 עדמ-1מ80

15" ומעלהמ-120.01

 בפסקה הקבועים השיעורים במקום העיקרי, העור להוק לחוטפת )ב( בסעיף)ב(
 : יבוא)2(

ז:;,:::ע::;ן.ייז:;מ:;",יי

אש7.5 50עד
10 110 עדמ-50.01

15" ומעלהמ-110.01

 ק ל 1 ק י דטנהאשר.
 ירושלים עיריתראש 1979( בנובמבר )14 תש"ם בחשוןב"ד

 בורגיוסף

-
 הפניםשר

* ו~1. ,ש י. "ןק ;,;ק '"יא,. מיאת ית'ן
 ;ו;1. ו,(, ין' ישי.;, ו.תן
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