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4122 תיב"ם באיירכ"ב
- . 4

 . תש"ם-980נ הארץ(, במנים הדואר )תעריפי הדוארתקנות
. . תש"ם-1980 לארץ(, לחוץ הדואר )שירותי הדוארתקנות
. תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון טלקס( תא )שירות הדוארתקנות
. תש"ם-980נ וסיקר(, טלפרינטר טלקס, )תעריפי הדוארתקנות
 תש"ם-1980 הבולאי(, השירות טירות בעד )תשלומים הדוארתקנות

 . תש"מ-1980 טלפון(, )תעריפי הדוארתקנות
 . תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון הדואר( בבנק )שירותים הדואר בנקתקנות



 תש"ם-1980 האיץ(, בפגים הדואו יתעריפי הדוארהקנות

 : אלה תקנות מתקין אני הכבסת, של הכספים ועדת ובאישורהפקודה(, - )להלן תשל"ז-11976 חדש[, ]נוסח הדואר לפקודת 62 סעיף לפי סמכותיבתוקף

 בשיעור יהיה בתוספת המפורטים הדוקר משירותי אחד כל על שיוטלהתשלום1.
 שירות. אותו לצדשנקבע

 1980(. במאי )1 תש"מ באייר ט"ו ביום אלה תקנות שלתחילתן2.

 2 תש"ם-1979 הארץ(, בפנים הדואר )תעריפי הדוארתקנות3.
-  

 בטלות,

תיסר
 - זובתוספת

 ; מברק למעט בפקודה, כמשמעותו -- דואר""דבר

 ; ק"ג 15 עד ומשקלה חבילות בדואר הנשלחת חבילה -"חבילה"
.  ודוגמה התקשורת( במשרד רשום שאיבו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב, - רגיל""סוג

 : דיוורם בשעת האלה התנאים אחר הממלאיםמסחרית

 ; גרם 20 עד - המשקל1.

 ; מ"מ 5 עד -העובי2.

 - מלבנית במעטפה -האריזה3
- מ"מ 90"140מידה,מיממלית:

 מ"מ 235 " 120 : מקסימליתמידה
 ; מרוחבה 4ת לפחות הם המעטפה זחל אורכה האלה המלות מבתחוםיבלבד

 ; הדואר בשירות הטיפול על יקשה לבל בהיר ובגוון אטומההמעטפה4,

 מתכתי חפץ או סיכה )ללא בדבק וכדבקתו החפי קיפול על-ידי סגורו;המעטפה5.
אחר(;
 במרחק הנמצא במלוון אורכה, לקו במקביל המעטפה פנל על רשום המען6.

 הימנית, מהצלע מ"מ 15 המעטפה, של העליונה מהצלע מ"מ 40 שלמינימלי
 הימנית מהצלע מ"מ 140 של מקסימלי ובמרחק המעטפה של והתחתונההשמאלית

 * ; נ-9י ומ' תשי"-זיין, נמדי'ו-תיראי טומי יר'" קמתו ינשום ו המוטע"של
 ; בלבדלביול
 - ובלכד חלון בה שיהא לעיל ו;מנוילם תנאים בה שמתקיימים למעטפהמותר

 ושצלעותיו צבע,, נטולם שקופה בשמשה סגור בלבד אהד חלון בה שיש)א(
 ; המעטפה לצלעותמקבילות

 ; גלים ללא המעטפה בפנים במלואה מודבקת השמשה)ב(

 567. עמ' 29, חדש נוסח ישראל, מיינת דיני1
 498. עמ' תש"ם, ק"ת2

 נ8.5.198 תש"ם, באייר ב"ב 4122, התקנותקיבץ1548



 כלהלן: שרוחבם המעטפה שולי אל הורג אינו החלון מיקום)ג(
 מ"מ'; מ-40 פחות לא - העליונה הצלעשולי
 ; D"b מ-15 מתות לא -- הצלעות יתרשולי

 6. בתנאי כאמור ממוקם לחלון מבעד הנשקף הרשוםהמען)ד(
 התק- במשרד רשומים שאינם עתונכם )לרבות דפוס דברי מכתבים, - כמותי" רגיל"סוג

 : אלה תנאים אחר הממלאים רגיל מסוג מסחריות ודוגמותשורת(
 ; לפחות יחידות 500 של הואהדיוור1.
 ; ממוקדות כולן כאשר הלחידות של במידותיהןאחידות2.
 בית-הדואר פקיד על-יד" שאושר ההיכר סימן מודמס לביול המיועדבמקום3.

 ; הדיוורלפני

 במשרד רשומים שאינם עתונים )לרבות דפוס דברי מכתבים, - ממויין" כמותי רגילייסוג
 סדר לפי ממויינות הימידות כל כאשר כמותי רגיל מסוג מסחריות ודוגמותהתקשורת(

 ; המיקוד שלרץ

 ודוגמה אתקשורת( במשרד רשום שאינו עתון )לרבית דפוס דבר מכתב, - ווריג""סוג
 ; רגיל מסוג שאינם מעטפה, בתוךמסחרית,

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

 - כמותיר חבילות"סוג
 אלה: תנאים אחר הממלאותחבילות

 ; לפחות חבילות 20 של הואהדיוור1.

 ; ק"ג 3 על עולה אינו חבילה כלמשקל2.

 וממוקדות, בלבד אזרחי למען ממוענותהחבילות3.

 התקשת.ת( במשרד השום שאלנו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב,משלוח1.
 מסחרית: דוגמהאו

4.30 גרם 20 עד - רגילסוג
3.50 גרם 20 עד יחידה כל - כמותי רגילסוג
 - ממויין במותי רגילסוג
3.00. גרם 20 עד יהירה,כל

 - חריגסוג
6.40 גרם 20עו

7.00 גרם 50 עד גרם מ-20למעלה
10.00 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
16.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה

1.549 8.5,1983 תש"ם, באייר מ"ב 4122, התקנותקובץ



התשלום בלירות הארץ בפגיםמשירות

25.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
41.00 גרם 1.000 עד גרם מ-500למעלה

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

5.60 גרם 50 עד גרמ מ-20למעלה
8.00 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
13.00 גרמ 250 עד גרם מ-100למעלה
20.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
33.00 גרם 1000 ונד גרם מ-500למעלה

 - מעטפהללאו.
11.00 גרם 20עד

12.00 גרמ 50 עז. גרם מ-20למעלה
16.00 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
25.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
41.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
66.00 גרמ 1000 עד גרם מ-500למעלה

 שאינו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב, של השולח בקשת לפיההזרה
 1)ד(, בפרט כמפורט מסחרית, דוגמה או התקשורנו( במשרדרשום
התשלום לתעודתם נמסרו שלא ו-)ו()ה(

 עלהמוטל
משלוח
 דבראותו
דואה

4.30 איגרתמשלוח

0ד,3 אחת גלויהמשלוח)א(

 המיועד במקום במידותיהן, אחידות ומעלו;, גלויות 500משלוח)ב(
 לפני הדואר בית פקיד על-יד" שאושר ההיכר סימו מודפסלביול
 הדואר, במדריך כאמור המיקוד עם עליהן המען ורישוםהדיוור

3.00 גלויה לבל -- וב-19 ב-3 עמ'תשל"ז-1977

 הגלויות כל כאשר ב' בפיסקה כאמור ומעלה גלויות 500 משלוח)ג(
 המיקוד' של רץ סדו' לפיממויינות

2:10 גלויה לכל -

7.40 תשובה עם אחת גלויהמשלוה

 - לחידה כל ץ- התקשורת במשרד הרשום עתוןמשלוח
1.80 גרם 100עד
1.80 מהם חלק או נוספים גרם 100כל

 8.5.1980 תק"ם, באייר מ"ב 4122, התקנותקובץ1550



 התשלוםן
בלירות הארץ בפניםהשירות

ל כמפורט ואביזרים כתביםמשלותג  עוורים לשימוש והמיועדים להלן 
 ;בלבד
 ; אחר בולט בכתב או ברייל בכתב הכתוב קריאהחומר

 ; לעוורים קריאה חומר להדפסת מיוחדיםגיליונות
 ; תבליטמפות
 ; ואביזריהן ברייל בכתב להדפסה כתיבהמכונות
 כ:תיבה במכשיר לכתיבה או בתרס ברייל כתב לכתיבת ולוחותמסגרות
 ; ואביזריהןרגיל
 ; ברייל בכתב לכתיבה לימודעזרי
 ; לייצורן ומסגרות לעוורים, מיוהדים למתימטיקה, לימודעזרי

 ; מגנטיים וסרטיםהקליטים
 ; ברייל סימני עם זמן ומודדישעונים
 ; ברייל כתבי של להדפסתםגלופות
 ; עוורים לשימוש מותאמים ושקילה מדידה עבודה,מכשירי
 ; לעוורים מיוחדים שרטוטלוחות
 הליכה;מקלות
 תשלוםללא  עוורים  לכלבי  הגחיהרתמות

 שו;ודפסו תקליטים או בישראל שהודפסו ספרים של הבילה משלוח .8,
10.00 ק"ג 4עד -בישראל

18.00 ק"ג 1 עד מ-*למעלה
33.00 ק"ג 2 ועד ק"ג מ-1למעלה
42.00 ק"ג 3 ועד ק"ג מ-2למעלה
72,00 ק"ג 5 ועד ק"ג מ-3למעלה

96.00 ק"ג 10 ועד ק"ג מ-5למעלה
122.00 ק"ג 15 ועד ק"ג מ-10למעלה

 או בישראל שהודפסו ספרים של חבילה למעט - חבילהמשלוח9.
 - צבאי דואר של למען - בישראל שהודפסותקליטים
24.00 ק"ג 3עד

36.00  ק"ג 5 ועד ק"ג  מ-3למעלה
48.00 ק"ג  10 ועד  ק"ג מ-5למעלה
61.00 ק"ג 15 ועד ק"ג  מ-10למעלה

 או בישראל שהודפסו ספרים של חבילה למעט - חבילהמשלוח10.
 9 בפרט כאמור חבילה למעט - בישראל שהודפסותקליטים
48,00 ק"ג 3עד

72.00 ק"ג 5 ועד ק"ג מ-3למעלה
96,00 ק"ג 10 ועד ק"ג מ-5למעלה

122.00 ק"ג 15 ועד ק"ג מ-10למעלה

41.00 חבילה כל - כמותי חבילות סוג משלוח11.

1551  8.5.1980 תש"ם, באייר כ"כ 4122, התקנותשבץ



בלירות הארץ בפניםהשירות התשלוםן

 המוטלהתשלום ' לתעודתה נמסרה שלא לשולח חבילה החזרת12.
 משלוהעל

אותההבילה
 7 בפרט כמפורכו משלוח לרישום פרט - דואר דבררישום13.

,
14.70 

ך רשום דואר דבר מסירתאישור14. -  כמפורט משלוח מסירת לאישור פרט 
7.40 7בפרט

41.70 7 בפרט כמפורט משלוח של מיוחדת למסירה פרט - מיוחדתמסירה15.

 לחקירה פרט - לו שנגרם בנזק או' דואר דבר של באבדןחקירה16.
32,00 לו שנגרם בנזק או 7 בפרט במפורט משלוח שלבאבדן

 - דואר בתאשימוש17.
290.00 יולי בחודש באחד המתהללהלשנה
29.00 יולי בחודש לאחד עד ממנו חלק או חורשלכל

 המשתמש בשם שינוי או אתר דואר לבית דואר תא של השימושהעברת18.
'29.00 לעברית מלועזית שינוילמעט

 עשר חמישה תוך נדרשה שלא לארץ מחוץ שהגיעה חבילה החסנת)א(19.
' הודעה שנשלחה מיוםיום - 930 ממנו חלק או יום לכל 

 ק"ג, 1 על עולה שמשקלו - חבילה למעט -- דואר דברהחסנת)ב(
 מיום יום עשר חמישה תוך נדרש שלא לארץ מחוץשהגיע
9.50 ממנו חלק או יום לכל - ההודעהשנשלחה

 -. התקשורת במשרד עתון רישום20.

2184.00 יולי בחודש באחד המתחילהלשנה
182.00 יולי בחודש לאחד עד ממנו חלק או חודשלכל

 תשלוםללא הראשונים החודשים ששתבעד - ווו-ש למען ומברקים דואר דברי להפניית בקשה רישום21.
240.00 נוספת שנהבעד

3.20 הנמען על-ידי משולמים עבורה המשלוח דמי אשר חבילה מסירת )א(22,
 עבורו המשלוח דמי אשר - חבילה למעט -- דואר דבר מסירת)ב(

0.50 יחידה לכל - הנמען על-ידימשולמים

32.00 הדואך בבית מיוו'ודת מסירה לשם דואר דבר חיפוש23.

32.00 המכולרה לפני הבילה של חדשה אריזה24.

 - עלונים הלוקת25.
0.60 לעלון - גרם 10עד
1,00 לעלון - גרם 50 עד מועם, חלק או נוססים גרם 10כל

 תשלוםללא באלה וכיוצא בולים דברי בולים, קניית על אישור26,

 8.5.1980 תש"ם, באייר כ"ס 4122, התקנותקובץ1552



התשלוטן
בלירות הארץ עגיםהשירות

 עולה לגבייה'אינו הנדרש הסכום כאשר בגוביינה דואר דברמסירת27.
32.00 לירות 10,000על

 של המען או הנמען שם שינוי בקשתו, לפי לשולח, דואר דברהחזרת28.
'32.00 דוארדבר

 מסירת על קבלה חימוש או רשום דואר דבר של משלוח תעודת חיפוש29.
56,00 יום לכל מסמכים, בדיקתחבילה,

5.00, קבלה העתקט3,
 בבית דואר דברי וקבלת דואר דברי משלוח לצרכי נעול בשק שימוש31.

 -נ'הדואר
636.00 יולי בחודש באחד המתהילהלשנה
]53,00 יולי בחודש לאחד עד ממנו חלק או חודשלכל

60.00 מהן חלק או הראשונות המלים 10' - רגיל מסוג מברק32י
6,00 נוספת מלהכל

 - "דחוף" מסוג מברק3נ
120,00 חלק'מהן או הראשונות המליםגל
12.00 נוספת מלהכל

 '18.60 מלה כל - ירגיל" סוגמברק - בישראל תוף מתהנת המועבר ים בלב ישראלית לאניה מברק34,
22,80 מלה כל - "דחוף" מסוגמברק

48.00 מראש קבוע נוסח בעל ברכה מברק35.
 - מוברקים( )מכתבים .[( ).וו ט. ל. מסוג מברקים36ע

60.00 מהן חלק או הראשונות המלים20
0~19 מהן חלק או נוססות מלים 10כל

 - עתונות מברקי37;
39.00 מהן חלק או הראשונות המלים30
13.00 מהן חלק או נוספות מלים 15כל

19,00 שידורו לפני מברק ביטול38.

42.00 הראשון הנמען מלבד מהם אחד לכל - .ע,( ).~ב אחדים לנמענים מברק39..

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

9.50 בטלפון השולח מאת למשלוח מברק קבלת40.

32.00 מברק בדבר חקירה41.

 - למברקים מקוצר מען רישום42.
552.00 יולי בחודש באחד המתהילהלשנה
46.00 יולי בחודש לאחד עד ממנר חלק או חודשלכל

1553 8.5.1980 תק"ם, באייר כ"ס 4122, התקנותקובץ



ר

הוייי~: הארץ בפניםהשירות
46.00 למברקינ( מקוצר מעי ברישום שינוי43י

0~43 יום לכל - מסמנכם בדיקת מברק, של חיפוש44.

 - מברק של מאושר העתק45,
42.00 מהן חלק או הראשונות המלים100
21.00. מהן חלק או נוספות מלים 50כל

 המברקים~4מדמי למברקים פיקדון חשבון ניהול46.
 יפחת שלאובלבד
 לחודש לירותמ-ס30

 של השיפוט בשטה הנמצא אחר למען אחד ממען מברקהפניית47.
53.00 אחת מקומיתרשות

 המברק כמהיר של השיפוט פשטת הנמצא אחר למען אחד ממען מברקהפניית48.
 ן בתחומיהנשלח אחרת מקומיתרשות

 בהתאםישראל
 המליםלמספר

 המועברשבמברק
וסוגו

 32 בפרטכאמור .ת( ).י1 מראש משולמת למברק תשובה49.

 430.00 בגוביינה וטלקס מברקים משלוח של שירות עבור אשראי כרטיס הוצאת50.

 מודעייצחק 1980( במאי )1 תש"ם באיירט"ו
 התקשורתשר 47-ל()חמ

 תש"ם-ס198 לאיץ(, לחוץ הדואר )שירותי הדואויהקנוח

 יבאישור 1; תשל"ז-1916 הדש(, ננוסה הדואר לפקודת 62 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספיםועדת

משיט
~sa 

 קטן צרור על החל מהתשלום יפחת לא קטנים צרורות של שירות בעד שהתשלוםובלכד דמישיי~תי * לצידו שנקבע בשיעור יהיה כתוספת המפורט לארץ לחוץ דואר שירות בעד התשלום1*
 גרם. 100שמשקלו יאקפח

 2 תיט"ם--1979 לארץ(, לחוץ הדואר מטירותי הדואר תקבות2*בעול

__ 
 בטלות.

 1980(. במאי )1 תש"ם באייר ט"ו ביום היא אלה תקנות של ההילתן3*תחילה

 567. עמ' 29, חדש תסח ישראל, מדיגת דתי1
 4~5. עמ' תש"ם, ק"ת2

 8.5.1950 תש"ם, באייר כ"ט 4122, התקנותקובץ1554



התוספת
 והינשה הים בדרך דואר שירותי א':חלק
 בלידות"תשלוםהשישת

 מכתבמשלה
00~1 גרם 20שד

31.06 גרס 50 עד גרם מ-20למעלה
41.00 גרם 100 עד גרמ מ-50למעלה
Sg:Od גרם 260 עד גרם מ-100למעלה
מ6.""1 גרמ 500 עד גרם מ-250למעלה
230.00 גרמ 1000 עד גרם מ-500למעלה
00.א7ש גרם 2000 עד גרם מ-1000למעלה

12.00 גלויהמשלוה

 בני חוברת או ספר עת, כתב עתון, שהוא דפוס דברמשלוח)א(
5.00 גרמ 20עד - בישראלשהודפסו - מפה או נגינה תווי הכריכות(, )למעט לפחות עמודים20

7.00 גרם 50 עד גרס מ-20למעלה
8.00 גרמ 100 עד גרם מ*50למעלה
13.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
21.00 גרם 500 עד גרם מ*250למעלה
37.06 גרם 1000 עד גרמ מ-500למעלה
56.00 גרם 2000 עד גרם מ-1000למעלה

4 אחר דפוס דבר כלמשלוח)ב(  

8.50 גרם 20עד
12,06 גרמ 50 עד גרמ מ-20למעלה
15.00 גרמ 100 עד גרמ מ-50למעלה
24.00 גרמ 250 עד גרמ מי100למעלה
38,00 גרמ 500 עד גרמ מ-250למעלה
70.00' גרמ 1000 עד גרמ מ-500למעלה
100.00 גרם 2000 עד גרמ מ-1000למעלה
50.00 בלבד( )לספרים מהם הלק או נוספים גרמ 1000לכל

 המוטלהתשלום לתעודתו נמסר שלא השולח בקשת לפי דפוס דבר שלהחזרה
 אותו משלוהעל
 דפוסדבר

17.00, גרם 100עד - קטן צרורמשלוח
30.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
56.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
90.00 גרם 1000 עד גרמ מ-500למעלל

 1969, טוקיו העולמית הדואר באמנת כמשמעותה לעיוורים,ספרות
 תשלוםללא במקומה תבוא אשר אמנה כלאו

1555 8.5,1980 תש"ם, באייר ליב 4122, התקנותקובץ



 האוויר בדרך דואר שירוהי : ב'הלק
 ומברקים חבילות למעט דהערדברי

השירותים
-  לעיווריםמפרוה-

כמשמעוהה מאה הנשלחיםעתונים אחרים דוארדברימצהבים
 , , ןאיגרתהארץ

 הדוארבאמנת העיתון שלהמעיכת
העולמית ,כי25גרם 25עד גלויהאויר ,כל10גרם 10עד
 גרם 500כל נוספים גרם 15 יכל 16עד נוספיסאו , אונרם נוספימאו , אוגרם

 מהם חלקאו מהם הלק או ן גרם מהםחלקמהם,חלק הלקמחםחלקמהמן

 התיכוו הים ואגן אירופהא.
שוויצריה )קריה(וטיקןאוסטריה
תורכיהיוגוסלביהאזורים
יווןאיטליה
לוקסמבורגאיסלנד
ליכטנשטייןאירלנד
מדיירהאירן

מונקואלבניה
מלטהאנדורה
מצריםבולגריה

13.00 1.90 2.40 10.50 17.50 13.00 19.00 21.0012.00 מרינוסן הגדולהנדיטגיה

ספרד הבסוגיתואירלנד
פולגיה המועצותברית

פורטוגלגיברלטר
פינלדגרינלנד
צ'כוסלובקיה דמוקרטית רפ'גרמניה,
צרפת פדרלית רפ'גרמניה,
 )איים(קגריםדניה
קפריסיןהולנד
רומניההונגריה

שבדיה
 אמריקהב.

 ומיקלון פיירסנט אמריקה של ארה"ב1.
26.00 4,80 5.50 15.00 24.00 15.00 19.00 32.0019.00 ריקופורטובהאמה
קיימןברמודה
קנדהמקסיקו



ז

השירותים

ספכמשמעותה מאה הגשלהיםעתונים אחרים דוארדגרימכתבים
הארץ

_ _
 הדוארבאמנת העיתון שלהמערכתאיגרח

העולמית כל25גרם , 25עד גלויהאוירכלשגום 10עד
 גרמ 600כל גרטגוספים 15 ,כל 15עד נוספימאו , אוגרםנוספימאו אוגרם

 מהם חלקאו מהם הלק או ן גרם מהםחלקמהם,הלק חלקמהםהלקמחם
 _ )איים( ארה"ב שלוירג'ין סלואדוראל2.

 וקאיקוסטורקםאנטיגואה
 וטובגוטרעירד הולנדייםאגטילים
מונסרט הבריטית( )הונדורסבליז
מרטיניק )קובה( גואגטנמוכסיס

ניקרגואהברבדוס
 וינסנטסנטגואדלופ
 כריסטוףסנטגואטמלה
7.2026.00 8.20 15.00 24.00 15.00 19.00 32.0019.00נוויסואגגילהג'מאיקה  וקציהסנטהגרגרה
דומיניק

 )רח'(פגמה )א"
 )אזווש~,תעלה(פנמה )רפ'(דומיניקגה
קובההאיטי

 ריקהקוסטה )רפ'(הונדורס

ונצואלהאורוגואי3.
סוריגםאקואדור
פוקלנדארגנטינה :ן:יאי:ן:יה

36.0021.00 19.00 15.00 31.00 19.00 10.90 9.10 43.00
צ'יליגו"אנה
קולומביה הצרמתיתגויאגה

ג.אפריקה
טנזניהאוגנדה1.

, הכף )איי ורדהכףגאנה

5,6022.00 6.10 12.00 19.00 15.00 19.00 24.0014.00הירוק(גמביה _ליבריהזמביה

מאוריציוס- השנהבחוף



השירותים
 לעיווריםספרות-

כמשמעותה מאת הגשלתיםעהונים אחרים דוארדגרימכתבים
 גלויהאיגרתהארץ

 הדוארבאמנת העיתון שלהמעיכה
העולמית 1כל25גרם 25עד י' גליאויר כלשגרם 1 10עד
 גרם 500כל נוספים גרם .כל15 15עד ,גוספימאוגרמאו נוספימאו ן אוגרם

-

תלקמהמ-

 מהם חלקאו הלקמחם .או ן גרסהלקמהמ1הלקמהם חלקמהם

 הלגחסנטהמלאווי
קניהסומאליה

5.6022.00 6.10 12.00 19.00 15.00 19.00 24.0014.00רודזיהסנגל

מאוריתאגיהאנגולה
מאליאתיופיה
- )רפ'מדגסקרבוצואנה

מלגשית(בורונדי
מוזמביק )דהומי(כנין
 )רפ'( אפריקניתמרכזגבון

ףמאה)רפ"
5.6022.00 6.10 12.00 19.00 15.00 19.00 24.0014.00גע'ר

 *שףגריה ביסאוגעיאה
סוואזילנד המשווניתגיניאה
 ליאשהטיירה אפריקהדרום
 )איים(סיישל אפריקה מערבדרום

 ופרינסיפה תומהמגט)נמיביה(
צ'אד עיליתוולטה
 )איים(קומורים )רפ'(זאיר
 עממית( )רפ'קינתיטוגו

קמרון של צרפתיתטריטוריה
ראיניון והאימההאפר
רואנדהלסוטו

 אסיהד.
54024.00 6.20 13.00 21.50 15.00 19.00 26.0017.00הוגג-קונגאינדומיה

נפאלאירן
ס-קיםאפנניסטן
- )ציילון( לגקהסריבהוטל

 )קמבודיה(קמפשואהבנגלה-דש
תאילנדהודו



ש4  
9

"שירותים
ספרותן

 לעיוורים-
 כמשמעותה ן מאת הנשלחים עתונש ן אתרים דוארדגרימכתבים

 הדואר באמנה ן העיתון שלהמערכת 1איגרההארץ
העולמית ןכל25גרב 25עד גלויהאויר כל10גרם ן 10עד
 גרם 500 כל נוסמימן גרס 15 ןכל 15 עד ,נוספימאו אוגרס נוספימאו ן אוגרם

--------------
 מהם אוחלק ן אוהלקמהם ן גרם "לקמהמן --------------הל-מהם------------------------------הל-מהם-הל-מהם

מקאו ברתי2.
סעגפורבורמה
. לאומרה( )רפ'סקוייטנאם

 עממית( )רפ'סיןיפן
פיליפיניםלאוס.

24.00 ,"5.8 קן.6 13.00 0ט.21 15.00 19.00 26,0017.00 הדרומיתקוריאהמלזיה  הצפוניתקוריאהמתגוליה

 אוקיאניהה.
סולומוןאוסטרליה

 ארה-ג( של )אייםטמואי וטורסבגקס
 )של המערביתסמואהגואם

יו-דלגד( ואליסנ'ילברט
 הצרפתיתפולינזיהוייק
פיג'י ופוטונהוליס

פיטקרןטוקלאו
פמנגמידויי

~co36 

__ 
43.00 9.10. 10.90 19.00 31.00 15.00 19.00 .ו  ההרקה( )גיגיאהפפואה )איים(מריאנים

קוקמרשל
 החדשהקלדוניה הברידםניו

 )איים(קרוליניםניו-זילנד
רוסניו



 והיבשה הים בדרך ה;:שלתים הדואר לדברי כלליים שירותים : ג'חלק
 האוירוגדרך

 בלירותהתשלוםהשירות

14.70 דואר דבררישום1.

73.50 אחד למען המיועד דפו:? דברי של שקרישום2.

7.40 רשום אחר דואר דבר או חבילה מסירתאישור3.

41.70 דואר דבר של )אקספרס( מיוחדתמסירה4.

 .0025 בחו"ל לנמען חבילה אי-מסירת בדבף להודעה רשום בדוארתשובה5.

 למען או לשם לארץ לחוץ שנשלח ז'ואר דבר של רשומההפניה6.
82,00 לארץ בחוץאחרים

 שנשלח הדואר דבר של החזרתו בדבר לארץ לחוץ רשומהפנייה7.
32.00 לארץלהוץ

 לחוץ שנשלח דואר דבר של היזק או אבדן בדבר חקירהעריכת8.
00',32לארץ

32.00 מבוק בדבר חקירהעריכת9.
 הנמען שחרור בדבר לארץ לחוץ השולח בקשת של רשומה הפנייה .10

82.00 חבילה על היטליםמתשלום
 בין-לאומי תשובה שובר111
 )מלבד לארץ בחוץ לנמען מטירתה אי עקב לשולה חבילהההזרת12.

54.00 ק"ג 1עד - לארץ( בחוץ הדואר מינהלי מאת הנדרשו'ת ההחזרההוצאות
esf00 ק"ג 3 עד ק"ג מ-1למעלה
87.00 ק"ג 5 עד ק"ג מ-3למעלה
125.00 ק"ג 10 עד ק"ג מ-5למעלה
200.00 ק"ג 15 עד ק"ג מ-10למעלה

 ההחזרה הוצאות )מלבד בארץ למען לארץ מחוץ הבילההפנמת13.
54.00 ק"ג 1עד - לארץ( בחוץ הדואר מינהלי מאתהנדרשות

68.00 ק"ג 8 עד ק"ג מ-1למעלה
87.00 ק"ג 5 עד ק"ג מ-3למעלה
125,00 ק"ג 10 עד ק"ג מ-5למעלה
200.00 ק"ג 15 עד ק"ג מ-10למעלה

82.00 המסירה לפני לארץ, מחוץ שהגלעה תבילו; של חדשהאריזה14.

 בהתאם בוייל שלא לארץ מחוץ שהגיע דואו' בדבר טיפולדמי15.
9.50 המוצא ארץ שללתעריף

 סוגו לפי המשלוח דם" )מלבד לארץ לחוץ דואר בדבר טיפול דמי .16
 הצהרת לפי שתנולתו, זו( בתוספת ב' או א' חלק לפישנקבעו
200.00 גבוה ערן. בעלת היאהשולח,

 לכך. שנקבעו וזאר בסביפי רק ניתן זה שירותהערה:

 י ע ד ו מ ק ה צי 1980( במאי )1 תש"ם באיירט"ו
 התקשורתשר 47=3()חמ

 8.5.1980 תש"ם, באייר כ"ס 4122, התקוצתקובץ,(156



 תש"ם'-1980 2ז, מס' )תיקון טלקס( תא )שייוה הדוארתקנות

 תשל"ז- חדש[, ]נוסח הדואר לפקודת ו-119 62 10, סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני הכנטת, של הכספים ועדת ובאישור י,1976

 : יבוא התוגזפת במקום 2, תשל"ו-1976 טלקס(, תא מטירות הדואר בהקנות1,

"תיסכת
 5()תקנה

 ופורסם לארץ לחוץ טלקס שיחת בעד שנקבע התשלום - "התעריף" זו,בתוספת
 הדואר.במדריך

ביייית - רישוםדמי1.
876.00 בינואר האחד ביום המתחילהלשנה

73.00 ינואר בחודש לאחד עד ממנו חלק או הודשלכל

 - 'ייא" ץ'נ:ך:ן"י י'9
 עלנוסף38.00 ממנה חלק או ראשונהדקה

התעדיף8.00 ממנו חלק או נוספת דקהכלש
 - מרכזןבאמצעות)2(

 עלנוסף54.00 מהן חלק או הראשונות הדקותשלוים
התעריף8.00 ממנה חלק או נוספת דקהכל

 - למנוי נכנסת טלקס הודעתמסירת3.
 או מכתבים מסירת של רגילבשירות)1(

30.00 המנוי רשום בו טלקסבתא

 )1( בפרט שבקבעההאגרה מיוחדת מסירה שלבשירות)2(
 לירות 41.70 שלבתוספת

 )1( בפרט שבקבעההאגרה בטלפון)3(
 לירות 16.00 שלבתוספת

 )ן( נשים שנוגעההאגרה מימות מיציה ש. ונשירות 1נל11ןין*

 1980(. במאי )1 תש"ם באייר ט"ו ביום אלה תקנות של ההילתן2.

 567. עמ' 29, חדש נוסח ישראל, מדינת דיגי1
 534. עמ' תש"ם, 2328; עמ' תשל"1, ק"ת2

1561 8.5.1980 תש"ם, באייר כ"כ 4122, התקנותקובץ



 תש"פ-1980 ותיקר(, טלפרינטר טלקס, )תעריפי הדואיתקנות

 ובאישור 1, תשל"ז--1976 חדש[, ]נוסח הדואר לפקודת 62 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 : אלה תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספיםועדת

 בעדתשלום
 טלקס,שירות

 וסיקרטלפרינטר

 שירות אותו לצד שנקבע בשיעור יהיה וסיקו. טלפרינטר טלקס, שירות בעד התשלום1.
 בתוספת.כמפורט

 1980( במאי )1 תש"ם באייר ט"ו ביום אלה תקנות של תווילתן2.תחיל"

 2 תש"ם-1979 וטיקר(, טלפרינטר טלקס, )תעריפי הדואר תקנות3.ביטול
-  

 בטלות.

תוספת
- זובתוספת  

 ; התקשורת משרד של ציבורית טלקס למרכזת המחובר קו - ישיך" טלקס"קו

- א""שלוחה  הפרטית הטלקס מרכזת או הראשי הטלקס לבין בלנה האוירי שהמרחק שלוחה 
 ; מטר 100 על עולהאינו

- 2ן""שלוחה  הפרטית הטלקס מרכזת או הראשי הטלקס לבין בינה האוירי שהמרחק שלוחה 
 ; מטר 3000 על עולה ואינו מטר 100 עלעולה

 ג4"שלוחה
-  

 הפרטית הטלקס מרכזת או הראשי הטלקס לבין בינה האוירי שהמרחק שלוחה
 ; מטר 3000 עלעולה,

 מקומות שני בין והוא שלוחה או ישיר טלקס קו שאיבו קו - שונים" לשירותים מקומי"קו
 טלפרינטר טלקס, שירות למתן תמשמש אחת צינורית טלקס מרכזת בתחוםהנמצאים

 - סיקראו
-"א"  ; מטר 100 על עולה אינו הקו קצות שני בין האולרי המרחק כאשר 

 עולה ואינו מטר 100 על עולה הקו קצות שבי בין' האויו'י המרחק כאשר -"ב"
 ; מטר 3000על

 ; מטר 3000 על עולה הקו קצות שני בין האוירי המרחק כאשר -"ג"

 5. תש"ם-1980 טלפון(, )תעריפי הדואר בתקנות כמשמעותו - ישיר" מרכזי"קו

 % שני בין והוא שלוחה או ישיר טלקס קו שאינו קו -- שונים" לשירותים בין-עירוני"קו
 ז טלקס, שירות למתן המשמש שונות ציבוריות טלקס מרכזות בתחום הנמצאיםמקומות

 טיקר. אוטלפרינטר

 567 עמ' 29, חדש נוטח ישראל, מדינת דיני1
 528. עמ' תשל"ט, ק"ת2
 1571. עמ' תש"ם, ק"ת3
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 התקנה : 4יחלק

 קטועה התקנה : אןטהע

ו":להשירות

250"1 ישיר טלקסקו1,
1400 אחת כל -- "א"'כלוחה2.

11450 אחת כל -- "ב"'פלוחה3.

26450 אחת כל -- "ג"'פלוחה4.

 משרד בהיתר המנף יי על מותקנת הרשת כאעי "ג" או "ב"קלוחה
1,800 המנול חשבון על התקשורת משרד ידי על אוהתקשורת,

2,700 לשונית דו או לשונית חד טלקסמכונת6.

2,700 אלקטרונית סיקר או טלפרינטרמנונת7.

2,700 בוד 50 אלקטרומכנית טיקר או טלפרינטר מכונת 8'1

4,050 בוד 75 אלקטרומכנית טיקר או טלפרינטרמכונת9.

5,400 בוד 100 אלקטרומכנית טיקר או טלפרינטרמכונת10.

1,800 נפרד אוטומטישדר11.

1,800. סרט לניקוב אלקטרוני אביזרתוספת12.

1,800 בוד 50 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר סרט לניקובתוספת13.

2,700 בוד 5ד אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר סרט לניקובתוספת14.

 100 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטד למכשיר סרט לניקובתוספת15.
3,600בוד

1,800 לשידור אלקטרוני אביזרתוספת16.

1,800 בוד 50 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידור תוספת17,

2,700 בוד 75 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידור תוספת18,

3,600 בוו 100 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידור תוספת19,

1,800 הוטים זוג לכל - מכנית מיתוג ~חידת20.

3,600 חוטים זוג לכל - אלקטרונית מיתוג יחידת21.

1,800 נפרד ניקוב מכשיר22.

 - שונים לשירותים מקומי קו23,
1,800 אחד כל -"א"

11,250 אחד כל -"ב"

26,250 אהד כל -"ג"
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 זכרנית התקנה : ביטימן
 לצד שנקבעהתשלום זמנית התקנה כל1.

 א' בסימן שירותאותו
דלעיל

 העתקה : ב'חלק
 החדש המקום להיי המיתקן מותקן בו המקום בין המרחק כאשר אי:סימן

 אווירי בקו ממר 100 על ערלהאשי
- . - - - -- - - ] - - -  -  

 התשלשהשירות
 גלירותן

900 ישיר טלקס קוכל

 - "א"שלוחו;
900 א' שלוחה נשארת היאאם

11,250 ב' לשלוחה הופכת היאאם

- "ב"שלוחה  
900 ב' שלוחה נשארת היאאם

250,*2 ג' לשלוחה הופכת היאאם
 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
900 המנול חשבון על התקשורת משרדידי

900 "ג"שלוחו;

 הקו של קצה לכל "א", שונים לשרותים מקומיקו
-- 

900 "א" נשאר הקואם

11,250 י-"ב" הופך הקואם

 על או התקשורת משרד ב!היתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
900 המנוי חשבון על התקשורת משרדידי

 -- "ב" שונים לשירותים מקומיקו
900 הקו של קצה לכל "ב", נשאר הקואם

26,250 ל-"ג" הופך הקואם

 על או התקשורת משרד בהיתר המבול ידי על מותקנת הרשתכאשר
9008 המבוי חשבון על התקשורת משרדידי
900 הקר של קצה לכל "ג" ש31ים לשירותים מקום"קי

 "א" שונים לשירותלמ מקומי קו של או "א" שלוחה של חואישינוי
 אם הפרטי.ת הטלקס מרכזת או ולשיר הטלקס קו מהעתקתכתוצאה
900 "א" בשארימ הקו אוהשלוחה

11,250 ל-"ב" הופכים הסאמ
 על או התקשורת משרד בהיתר המכו" ידי על מותקבת הרשתכאשיי
900 המנוי חשבון על התקשורת משרדידי

1564ralp8,5.1980 תש"ם, באייר כ"ס 4122, התקפת 



ה1יייגהשירות
 "ב" שוגלם לשירותים מקומי קו כל של או "ב" שלותה של חואישינוי9.

 אם הפרטות הטלקס מרכזת או ישיר טלקס קו מהעתקתכתוצאה
900 "ב" נשארים הקו אוהשלוחה

26,250 ל-"ג" הופכים הםאם
 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מרתקנת הרשתכאשר
900 המנוי השבון על התקשורת משרדידי

 תשלוםללא' סיקר או טלפרינטר טלקס,מכשלר10.

 החרש המקוט לבין המיתקן מותקן בו המקום בין המרחק כאשר ב':סימן
 אווירי בקו ממר 100 עלעולה

4,050 ישיר טלקס קוכל

 -  "א"שלוחת
900 "א" שלוחה נשארת היאאם

11,250 "ב" לשלוחה הופכת היאאם

26,250 "ג" לשלוחה הופכת היאאם

 - לנקודה מנקודה "ב"שלוחה3,
4,050 "ב" שלוחה נשארת היאאם

26,250 "ג" לשלוחה הופכת היאאם

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
900 המנוי חשבון על התקשורת משרדידי

4,050 לנקודה מנקודה "ג"שלוחה4.

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
900 המנול חשבון על התקשורת משרדידי

4,050 הקו של קצה לכל שונים, לשירותים מקומי קוכל5.

 "א" שונינו לשירותים מקומי קו של או "א" שלוחה של תואישינול6.
 - הטלקס מרכזת או הישיר הטלקס קו מהעתקתכתוצאה

900 "א" נשארים הקו או השלוחהאם
11,250 ל-"ב" הופכים הםאם

26,250 ל-"ג" הופכים הםאמ

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
900 המנוי חשבון על התקשורת משרדידי

 שונים לשירותים מקומי קו כל של או "ב" שלוחה כל של תואלשינוי7.
 - הפרטית הטלקס מרכזת או הישיר הטלקס קו מהעתקת כתוצאה"ב"
4,050 "ב" בשארים הקו או השלוחהאמ

26,250 ל-"ג" הופכים הםאם
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 התשלוםן
בלישת ,ת 1 ר' י שו;

 על או התקשורת משרד ג:הלתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
900 המבוי חשבון על התקשורת משרדידי

 או הישיר הטלקס קו מו;עתקת כתוצאה "ג" שלוחה של ונואישינוי
4,050 הפרטית הטלקסמרכזת

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי לדי על מותקנת הרשתכאשר
900 המנול חשבון על התקשררת משרדידי

2,700 טלקסמכשיר'9.

2,700 אלקטרוני טיהר או טלפרינטרמכשיר10.

2,700 בור 50 אלקטרומכני טיקו' או טלפרינטרמכשיר11.

4,050 בוד 75 אלקטרומכני סיקר או טלפרינטר מכשיר:12.

5,400 נחד 100 אלקטרומכני טיק[ר או טלפרינטר מכשיר.13.

 המרות : ג'חלק

900 "א" שונים לשירותים מקומי בקו או "א" בשלוחה ישיר טלקס קו1.

4,050 "ב" שונים לשירותים מקומי בקו או "ב" בשלוחה ישיר טלקס קו2.

26,250 "ג" שונים לשירותים מקומי בקו או "ג" בשלוחה ישיר טלקסקו3.

 ידי על מותקנת הדשת כאשר "ג" או "ב" בשלוחה ישיר טלקסקו4.
 חשבון על התקשורת משרד לדל על או התקשורת משרד בהיתרהמנוי
900המנוי

11,250 ישיר טלקס בקו "א" שונים לשירותים מקומי קו או "א"שלוחה5.

 טלקס בקו "ג" או "ב" שונים לשירותים מיזומי קו או "ג" או "ב"שלוחה6.
 מנותבים שונים לשירו'תים המקומי הקו או השלוחה כאשר --ישיר
900 התקשורת משרד של הציפורית הטלקס מרכזתדרך

 דרך מנותבים אינם שונימ לשיו'ותים ו;מקומי הקו או השלוחהכאשר
4,050 התקשורת משרד של ציבורית טלקסמרכזת

5,700 ישיר טלקס בקו  ישיר מרבוי קו  המרת7,

4,050 ישיר מרכזי בקו ישיר טלקס קו המרת8.

 מיוחדים ושירותים מנ:שירים שלוחות, קווים, -- השימוש : ד'הלק
התשלום

 אחדלחודש ת 1 ר י שה

-
בלירות

315 ישיר רולקסקד1.

135 אחת כל - "א"שלוחו;2.

405 אחת כל - "ב"שלוחו;3.

1,215 אחת כל - "ג"שלוחו;4י
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התשלום
 אחדיחיש ת ו ר י שה

-
 רות בלן

 דו-לשומת או לשומת הד טלקסמכמת5.
4,500 התקשורת משרדרכוש
900 המנוירכוש

 אלקטרונית סיקר או טלפרינטרמכונת6.
4,500 התקשורת משרדרכוש

 '900 המנוירכוש

 בוד 50 אלקטרומכני טיקה או טלפרינטרמכשיר7.
4,500 , התקשורת משרדרכושן

900 המנוירכוש

 בוד 75 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטרמכשיר8,
6,800 התקשורת משרדרכוש

900 המנוירכוש

 איקטי.מנ1י סיקר או ט.6י,נסי מנשיי %.9
1,800 המנוירכוש

 - סרט לניקוב אלקסרונל אביזר תוספת10.ל
675 התקשורת משרדרכוש

210 המנוירכוש

 בוד 1(5 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר סרט לניקובתוספת11.
675 התקשורת משרדרכוש

210 המנוירכוש

 בוד 1!7 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר סרט לניקוב תוספת12,
1,000 התקשורת מוברדרכוש

315 המנוירכוש

 בוד 100 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר סרט לניקובתוספת13.
1,350 התקשורת משרדרכוש

420' המצוירכוש

 לשידור אלקטרוני אביזר נוספת14,
675 התקשורת משרדרכוש

210 המנוירכוש

 בוד 50 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידורתוספת15.
675 התקשורת מוברדרכוש

210 המנוירכוש

 בוד 75 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידורתוספת16.
1,000 התקשורת משרדרכוש

315 המנוירכוש
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התשלוםן
 בלירותן אחדלהגדשהשירות

 בוד 100 אלקטרומכני סיקר או טלפריבטר למכשיר לשידור תוספתך1.
1,350 התקשורת משרדרכוש
420 המנוירכוש

 - נפרד אוטומטישדר18.
3,000 התקשורת משרדרכוש

315 המנוירכוש

 נפרד ניקובמכשיר19.
1,800 התקשורת משרדרכוש

5ך6  המנוירכוש

 - מיכנית  מיתוג  יחידתס2.
135 חוטים זוג לכון

270 חוטים זוג לכל .-- אלקטרונית מיתוגיחידת21.

 -- שונים לשרותים מקומיקו22.
-"א" 135 אחד כל 

-"ב" 405 אחד כל 

1,215 אחד כל -"ג"

 - אוירי בקו ק"מ לכל בינעירוני, טלפרינטר או טלגו'ףקו23.
 - העברהמהירות

110 בוד 50עד

180 בוד 100 ועד בוד מ-50למעלה

290 בוד 200 ועד בוד מ-100למעלה

 הטלקס במדריך רישום ה':חלק

"תשלום בלירות ת 1 ר י שה

 המנוי של הטלקס מסנר אחד, מען מקצוע, או עסק שם, - עיקרי""רישום
 הטלקס, במוריך המופיע מקצתם, או כולמ המנוי, של ההיכרומלת
 ברשימת נוספת יפעם א"-ב' בסדר המנול שם לפי המנויים ברשימתפעם
 אי-ב', ובסדר המנוי של ההיכר מלת לפי ההיכרמלות

 תשלוםללא עיקרי רישום1,

140 העיקו.י לרישום נוסף רישום2,
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 שונות : ו'חלק

ה,תשל1ם
בלירות שיירותה

 - הארץ בפנים טלקסשיחת1,
3.30 מהן הלק או הראשונות השניות30

3,30 נוספות שניות 30כל

3,30  מהן חלק  או  האחרונות השניות30

 תשלוםללא "ג" או "ב" שלוחה ולכל ישיר טלקס קו לכל - טלקסמדריך2.

120 נוסף טלקסמדריך3.

2,700 המנוי בקשת לפי סיקר, או טלפרינטר טלקס, מכשירההלפת4,

450 המנוי בקשת לפי טלקס, מספרשינוי5,

540 מנוי של שם שינוירישום6.

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

 לתקו'פה המנוף בקשת לפי טלקס שירות של זמנית הפסקה)א(8י
165 מחיש וחיבורו ימים, 6 על עולהשאינהי

 לתקופה המנוי, בקשת לפי טלקס  שירות  של ומניתהפסקה)ב(
 תשלוםללא מחדש וחיבורו ימים, 6 עלהעולה

 המנוי בקשת לפי טיקר או טלפרינטר טלקס, מכשיר של זמניתהסרה29
900 הקודם במקומו מחדשוהתקנתו

165 החשבון סילוק אי בשל ניתוק לאחר הקשר הידוש10,

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

 הציבורית לרשת חיבור בשל ניתוק לאחר הקשר וחידושבדלקה11.
 . העלול מעשה בשל או הציבורית ברשת פגיעה או לפקודהבניגוד

1,800 בהלפגוע  ~11;י'1",ט.1נאי.יתש,ם11גמאי"י11(.
 התקשורתשר ד4.-3()חמ

1569 נ8.5.198 תש"ם, באייר כ"כ 4122, התקנותשבץ



 תש"ם-1980 הבולאי(, השיו'ות שירוהי בעד )תשלומיגש הדוארתקנות

 ובאישור 1, תשל"ז--1976 חדש[, ]נוסח הדואר לפקודת 65 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 תקנות מתקין אני 2, המדינה משק : יסוז' לחוק )ב( 1 מעיף לפי הכנסת של הכספיםועדת
 :אלה

 8, תשכ"ח--ש196הבולאי(,

הבולאי
 בעדהשלום
 השירותשירות

 להלן  המצויינים בשיעורים התשלומים ישולמו הבולאי בשירות השתתפות בעד2,
 : השירותלצד

-
 בלירותהתשלום השירות

20.00 הרשמה1.

16.00 חשבון וניהול אריזתו הבולאי, החומר הכנת2.

 2.50 עליה המודבק הבול של הנקוב לערך נוסף ראשון, יוםמעטפת3.

 סיסמה להפצת או מאורע לציון חותמת עליה שהוטבעהמעטפה4.
2.50 עליו; המודבק הבול של הנקוב לערן' נוסף אמרה,או

תחילה

ביטול

 מודעייצחק 1980( במאי )1 תש"ם באיירט"ו
 התקשורתשר 8ם"-3()חמ

 567. עמ' 29, קדש נוסח ישראל, מדיג_ת דיני.1
 574. עמ' תשל"ו, י"פ 206; עמ' תשל"ה, ס"ח2
 1085. עמי תעכ"ט, 828; עמ' תשכ"ח, ק"ת3
 537. עמ' תש"ם, ק"ת4

 8.5.1980 תש"ם, באייר ב"ב 4122, התקנותקובץ1570



 תש"ם-1980 טלפון() )תעריפי הדוארהקנות

 הכספים ועדת יבאישו'ף 1 חדשו ננוסח הדואר לפקודת 62 מעיף לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אבי הכנסת,של

 שירות. אותו לצדשנקבע

 1980( במאי )1 תש"מ באייר ט"ו ביום אלה תקנות של תחילתן2.

ביפוי  בטלות. _נ 2 תש"מ-1979 טלפון(, )תעייפי הדואר תקנות3.

 ראשונהתוספת
 בין-עירוניות לשיתות תשלומיםלוח

 ישיר חיוג באמצעות א':חלק
 המחוברים מלנויימ ואל א' בלוח המפורטות למרכזות המחוברים מנויים ביןשיחה
 מחלוקת המתקבל המקומיות השיחות במספר במדדת להלן, ב/ בלוה המפורטות*למרכזות
 התקופה את מהמלת ההיכר אות היכר, אות כל בצד שצוייצה בתקיפה השיהה שלהתקופה
 נמצאת. היאשבצידה

 שיחה תשלום מוטל שעליה בשניותהתקופה
 ייחשב ובסופה שיחה בהתחלת אחת;מקומית

 אחת מקו'מית כשיחה התקומה של חלק כלגם
 ה' עד א'בימ.ם , ה' עד א'בימים
 השעותבין השעותבין
roo

 דם 19-שס.מה. ד4=סס.9י
 13.00 משעה ו'וביום משעה ו'וביום
 07.00 בשעה א' 'ום~עד 13.00 שעה עד07.00

-
 לילה()נעריף יום()תעריף ההיכר אות

%80.90א
60120ב
2040ג

 טלפונאי באמצעות : ב'חלק
 המפורטות למרכזות המחוברים מנבים בין  פעמית חד גוביינא שיחת בעדהתשלום1,

 כדלקמן: יהיה ב' בלוה המפורטות למרכזות המחוברים מנויימ ואל א'בלוח
 מהו חלק או דקות 5 כלבעד

לירות ההיכראות

45.00א
53.00ב
83.00.ג

 לירות. 30.00 טיפול דמי במימין, התלויות מסיבות לפועל יצאה לא השיחה כאשר2.

 וש5. עמ' 29, חדש נוסח ישראל, מדיגת דיגי1
 511. עמ' תש"ם, ק"ת2

1571  8.5.1980 תש"ם, באייר ב"ב 4122, התבותקובץ



 א'לווז

 2"12;41(5"!ש""י,,,.,..י
?f"Im~? מויוי2י1(ין

 חיוגבשור=יי
גגגגגבגגגבגגא ירושלים)02(
גגגגגבאבאגגאג תל-אביב)03(
בבבגגגגגגגאגג חיפה)ש0
גגגגבכגגגגבאג אשקלץ 051()

גגגגגגאבאגגאג השרץ צומת)052(
גגגגגגבאגגגבג נתמה)053(
 א"לת צומת)054(

גגגגגבאבאנגאג,
גגגגגאבגבבגבב אשדוד)055(
גגגבאגגגגבגגנ באר-שבע)057(
גגגאבגגגגגגגג אילת)059(

---------------------------- -------- ----- ----- ---- ----------------- ---- ----. - - - -
גבאגגגגגגגבגג חדרה)063(
באבגגגגגגגבגג עמולה)065(
אבגגגגגגגגבגג טבריה)067(

 הוא חיוג אזור אותו בתוך אחרת  במרכזת מנף לבין אחת במרכזת מנוי בין  הש"חוחוטנריף
 א,'. תעריף -אחיד
 .' החיוג: באיזורי  ;:מרכוות  פירוטלהלן

- 02 החיוג באשרמרכזות  שמש. בית ירושלים; 
- 93 החיוג באיזורמרכזות  

 לציון; ראשון פתת-תקוה; גוריון; בן נ.ת. לוד' דגן; בית 1 תל-אביב
 הע"ז.ראש

- 04 החיוג באיזורמרכזות  עתלית; עכו; נהריה; מעלות; כרמיאל; הסיניים; כפר "קגעם; 4; היפה 
 שלומי. טבעון;קו.ית

- 051 החיוב באיירמרכזות  שדרות. קרית-גת; אשקלון; 
- 052 החיוג כאיזורמרכזות  תל-מונד. הרצליה; 3; רעננה 
- 053 החיוג כאיזורמרכזות  יונה, כפר יו;ודה; אבן ויתקין; כסר נתניה; 

 054  החיוג  באיזורמיתוותמ
-  

 רחובות. יכנה; 2; רמלה
ל 955 החיוב  באיווהמרכזות  מיאכי. קו'ית לבנה; גו גדרה; אשדוד; 
- 051 החיוב  בשיוורטרכוות  ישע; נתיבות; רמון;  מצפה ירוחם; דימונה; אופקים; באר-שבע; 

 יהב. עיןערד;
 058 החיוג כאיזורמרכזות

-  
 אילת.

- 063 החיוג באתורמרכזות  ציון. חיבת עקיבא; אור חנה; פרדס ירקב; זכרון בנימינה; חדרה; 
- 065 החיוכ באיזורמרכזות  

 חרוד. עין נצרת; נהלל; העמק; מגדל שאן; בית עפולה;
 067 החיוג באיזורמרכזו'ת

-  
 פינה; ראש  אימונה; קרית  צי!ת;  עילבון;  מירון; ";  כנרת טבריה;
 תבור.ככר

- -
 ואזור.  גבעתיים אונו, קרית בת-ים, חולו'ז, ברק, בני גן, רמת בתל-אביב, המרכזות כולל1.
 בלוד. המרכות כולל2,
 השרון. והוד  סבא כפר ברע11ה, המרכזות כולל3.
 ים. 1,1.ית הכרמל טירת מוצקיז, קרית בחיפה, התרכזות  כולל4.
 בצמח. המרכזת כולל5,

 8.5.1989 תש"ם, באייר ב"ב 4122, התקפתקיבץ1572



4י-
4/יוד .ו  

-אל. מאתשיחה התשלוםן 

 )02(, ירושלים חיוג באזור למרכזת המהוברמנוי1.
 בירושלים למרכזת המהובר מנוילמעט

 א'1 בלוח המפורטות המרכזוה לאחת המחוברמגוי2.
 )02( ירושלים חיוג באזור מרכזתלמעט

 בירושלים למרכזת המחוברמנוי8.

 )065( עפולה חיוג באזור למרכזת המתוברמגוי4.

 א', בלות המפורטות המרכזות לאחת המחוברמנוי5.
 (oes) עפולה חיוג באזור מרכזהלמעט

 השרון צומת תיוג באזור למרכזה המהוברמנוי6.
)052(

 א'1 בלוה המפורטות המרכזוה לאחת המחוברמנוי7.
 )052( השרון צומה חיוג באזור מרכזתלמעט

 )053( נתניה חיוג באזור למרכזה המחוברמנוי8.

 א/ בלוח המפורטוה המראוה לאחת המהוברמעי9.
 )058( נתניה חיוג באזור מרכזתלמעט

 )051( אשקלון היוג באזור למרכזת המחוברמנוי10.

 א/ בלוח המפורטות המרכזות לאתה המחוברמנוי11.
 )51ש אשקלון חיוג באזור מרכזתלמעט

. ן ו ו 1 9 1 ן ש - - מ ץ ו % א א ש ש 1 .א -  ע144 ; 
 א' בלוח המפורטות המרכזות לאתת המחובר מגוי12.

 באר-שבע חיוג באזור למרכזת המהוברמגוי18.
)057(

 אשקלון היוג באזור המרכזות לאתת המהוברמנוי14.
 )059( אילת חיוג בעזור או)051(

 א', בלוה המפורטות המרכזות לאחת המתוברמנוי15.
 שבע באר החיוג באזורי המרכזוה אחתלמעט
 )059( אילה או )051( אשקלון)057(,

 )67ש טבריה חיוג באזור למרכזת המחוברמנוי16.

 הטה חיוג באזור המרכזות לאחת המחיברמנוי17.
 (OGS) עפולה חיוג באזור או)04(

 א', בלות המפורטות המרכזוה לאחת המהוברמנוי18.
 )067(ן טבריה החיוג באזור המרכזות אחהלמעט
 (OGS) עפולה או )04(חיפה

 )02( ירושלים חיוג באזור למרכזת המהוברמנוי19.

 )055( אשדוד חיוג באזור למרכזה המחוברמנוי29.
 )051( אשקלון חיוג באיזוראו

 א' בלות המפורטות המרכזות לאחת המחוברמגוי21.
 )02(, ירושליט חיוג באזורי המרכבת אהתלמעט

 )051( אשקלון או )055( אשדוד.

 ארבע קריה או חברון רמאללה, יריחו,לתם, ביה- אבו-דים--אלעזריה, המרכזות לאהת המהוברמנוי

 ארבע קרית או חברון רמאללה, יריתו,לחמ, בית- אבו-דים.-ומלעזריה, המרכזות לאהת המחוברמנוי

 הברון רמאללה, יריתו, המרכזות לאחת המהוברמנוי
 ארבע קריתאו

 ג'נין למרכזה המחוברמנוי

 מגין למהכזה המחוברמנוי

 קלקיליה למרכזה המחוברמנוי

 קלקיליה למרכזת המחוברמנוי

 כרם טול למרכזזז או שכ6 למרכזה המחוברמנוי

 כרם טול למרכזה או שכם למרכזה המחוברמנוי

 א'תעריף

 הו ההעריפיםלפי
 אווו אל א'בלות

 )02(ירושלים

 א'תעריף

 א'העריף

 הק ההשריפיםלפי
 אזוו אל א'בלוח
 )065(עפולה

 א'תעריף

 הק ההעריפיםלפי
 אזוז אל א'בלוח
 )52) השרוןצומת

 א'תעריף

 הק התעריפיםלפי
 אזוו אל א'בלוח
 )053(נתניה

 א'תעריף

 הק התעריפיםלפי
 אזוו אל א'בלוח

 )051(אשקלון

 ג'העריף

 א'העריף

 ב'העריף

 ג'תעריף

 א'העריף

 ב'תעריף

 ג'תעריף

 א'תעריף

 ב'תעריף

 ג,תעריף

 מריש, אל עזה, המרכזות לאחר המחוברמנוי
 ג'בליה או רפית יונס, תאןבלוז, דיר-אל-

 עריש, אל עזה, המרכזוה לאחת המתוברמגוי
 ג'בליה או רפיח יונס, חאןבלח, דיר-אל-

 באופירה למרכזת המחוכרמנוי

 בשדות למרכזת המחוברמנוי

 בשדוה למרכזה המחוברמנוי

 בשדוה למרגזה המחוברמנוי

 יהודה בני למרכזת או קצרין למרכזה המחוברמנוי

 יהודה בגי למרכזת או קצרין למרכזת המחוברמגוי

 יהודה בגי למרכזת או קצרין למרכזת המחוברמנוי

 אפרים במעלה למרכזת המחוברמגוי

 אפרים במעלה למרכזת המתוברמנוי

 אפרים במעלה למרכזת המחוברמגוי

 1573' 8.5.1980 תש"ם, באייר ב"ב 4122, התקנתקובץ



 שמהתוספת
 - זובתוספת

 התקשורת משרד של ציבורית טלפובים למרכזת המחובר קו - לשיר" מרכזי"קו
 יוצאות לשיחות או בכנסות לשיחות או יוצאות לשיחותהמשמש
ונכנסות;

 מקומות שני בתחום והוא שלנחה או ישיר מרכא קו שאינו קו - לשירותים מקומי"קו
 כהגדרתה מקומית שיחה של זה הוא השיחה תעריף ביב"המ אשרשונים"

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

 100 על עולה איבו הקו קצות שני בין האוירי המרחקכאשר-"א"
מטר;

 מטר; 100 על עולה הקו קצות שני בין האוירי המרחקכאשר-"ב"
 מטר; 3000 על עולהואינו

 מטר; 3000 על עולה הקו קצות שני בין האררי המרחקכאשר-"ג"

 מקומות שני בתחום והוא שלן.תה או יעדר מרכזי קו שאבוקו- בין-עירוני"קו
 בין-עירונית שיחה של זה הוא השיחה תעריף ביניהםאשר שונים"לשירותים

 תשל"ג-1973; טלפון(, )שירות הדואר בתקנותכהגדרתה

 המרכזת או הראשי הטלפון לבין בינה האויר" שהמרחקשלוחה- א""שלוחה
 מטר; 100 על עולה איבוהפרטית

 המרכזת או הראשי הטלפון לבין בינה האויר" שהמרחקשלוחה- ב""שלוחה
 מטר; 3000 על עולה ואינו מטר 100 על עולההמרטית

 המרכזת או הויאשי הטלפון לבין בינה האויר" שהמרחקשלוחה- ג""שלוחה
 מסר; 3000 על עולההפרטית

 וסיקר(, טלפרינטר טלקס, )תעריפי הדואר בתקנותכמשמעותו-- ישיר" טלקס"קו
 4.תש"ם-1980

 תשל"ג- טלפון(1 )שירות הדואר בתקנות לו שיש המשמעות תהא אחר מונחלנ:ל
.1973

 הרנקנה : א'חלון

 קבועה התקנה : א,סימך

-"..י,.  8 ,ריי:ן 
11,250 מרכדישירקו1.

11,250 מנף לכל -- יותר או מנדים לשד משותף ישיר מרכזיקו2.

690 הראעין השקע למעט ישיר מרכד לקו מחובר שקעכל3.

690 פרטית מרכזת אל מתג עם לקלוחה המחובר שקעכל4.

----------
 119. עמ' תשל"ח, 481; עמ' תשל"ג 843; עמ' תשל"ד, 1%4; עמ' תשל"ג ק"ת3
 1562. עמ' תש"ם, ק"ת4

 8.5.1980 תק"ם, באחר ב"ב 4,22, התקנותקובץ1574



 ת 1 ר י ש"
התשיום

בלירותן

 קו של ראשון טלפון למגשיר נוסף מיטלטל טלפוןמכשיר5.
900 ישירמרכזי

 של לשלוחה מחובר שקע עבור תקע עם מיטלטל טלפוןמכשיר6.
900 פרטית מרכזת של לשלוחה או ישיר מרכזיקו

1,800 מטר 100 על עולה נואינו למרחק -פעמון7.

11,250 מטר 150 על עולה ואינו מטר 100 על העולה למרחק -פעמון8.

1,400 פרטית למרכזת נוספתשפופרת9,

2,800 פרטית למרכזת כפולה או יחידה ראשמערכת10.

 מטר, 100 על עולה שאינו למרחק אזעקה ונקידת אזעקהמערכת11.
2,700 הקולמעט

690 מטר 100 על עולה שאינו למרחק נוספת אזעקה נקודתכל

 או מנורה לחבר ניתן אליו הטלפון, צלצול של לאיתותמתקן12.
1,050 המנוי רכושפעמון

900 )טקסומטר( ישיר בקו מונה פעימות למנייתמכשיר13.

 מטר 10 או מטר 6 מטר, 4.5 מטר, 3.5 באורך שושןפתיל14.
390 רגיל טלפוןלמכשיר

690 שמיעה לכבדשפופרת15.

1,800 רב-קווי טלפוןמכשיר16.

 רכוש או התקשורת משרד רכוש לעיבוד, נתונים להעברת מתקן .17
 - הקוהמנוי,'למעט

10,500 לשגיה )ביט( העברה יחידות 200 כשמועברות)א(

10,500 לשניה )ביט( העברה יחידות 1,200 עד 600כשמועברות)ב(

10,600 לשניה )ביט( העברה יחידות 2,400כשמועברות)ג(

500;10 לשניה )ביט( העברה יחידות 4,800כשמועברות)ד(

10,500 לשניה )ביט( העברה לחידות 7,200כשמועברות)ה(

21,000 לשניה )ביט( העברה יחידות 9,600כשמועברות)ו(

21,000 לשניה )ביט( העברה יחידות מ-9,600 למעלהכשמועברות)ז(

 למספר אחת ובעולה בעת בדיבור מידע של למסירה טלפון מכשיר .18
16,000 פיקוד( טלפון )להלן קבע דרך אליו מחוברים שקוויהםמנויים

11,250 פיקוד לטלפון מנוי של קוחיבור19.

 -- הרץ 3400 - 800 של פס ברוחב שונים לשירותים מקומי קו)א(20.
 לדיבור)1(
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,השירות

התשלום
'בלירות

 יחידות 7,200 עד לעיבוד נתוביםלהעברת)2(
 לשניה )ביט(העברה

 צילומיםלהעברת)3(
 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקוז'ה תקשורתלהעברת)4(

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדין,רשויה
 המנהל ידי על אושרובקו
1,800"א"
11,250"ב"
26,250"ג"

 9600 של במהירות לעיבו'ד נתונים להעברת מקומיקו )1()ב(
 ומעלה לשניה )ביט( העברהיחידות

 50- של פס ברוטב תקשורת להעברת מקומיקו)2(
 רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מבקודה הרץ10,000
 אושרו בקו העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבדכדין
 המבהל ידיעל
5,550"א"
34,500"ב"
79,500"ג"

 להעברת המשמש שונים לשירותים מקומי קו לשיפורציוד21.
3,900 בלבד לעיבודנתונים

 התשלום עלנוסף
 20 פרטלפי

1,800 "א" שלוחה22.

11,250 "ב" שלוחה )א(23,
 משרד בהיתר המנוי "דל על מותקנת הרשתכאשר)ב(

1,800 המנוי חשבון על התקשורת משרד לדי על אוהתקשורת

26,250 "ג" שלוחה )א(24,
.

 משרד בהיתר המבוי לדי על מותקנת הרשתכאשר )ב(
 א1,800 המנוי חשבון על התקשורת משרד ודי על אוהתקשורת

 בשיחות הוא חשבונו' לחיוב מנול של המונה להפעלתמתקן25.
15,900 נכנסותבין-עירוניות

 המשטרה מוקד נ:ין מקומי אזעקה למעגל אלקטרובי ציוד)א(26.
45,000 הציבורית הטלפון ברשת הלנותב המנוילבין

3,450 )א( בפסקה האמור לציוד המחובר אזעקהמתג)ב(

 - הציבורית הטלפון ברשת טכבלות תקלות למניעתמיתקן27.
 לעיבוד נתונים להעבו.ת המנר, רכוש מיתקן, מחלבותכתוצאה
8,450וצילומים

 983].8.5 תשש, באייר מ"ב 4122, התקנותשבץ1576



התשלוםן . ת 1 ר י שה

בלירות

 לטלפון מבוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד28.
1,800 מראש קבוע אחר מבוישל

 לטלפון מבוי של בכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד29.
 עכור הודעות לקבל המנהל ידי על שהורשה אחר מנוישל

1,800 , אחריםמנויים

 אפשרות עם אבשימ מספר עם ועידה שיחת לקיוםמיתקן30.
15,900 השיחהחסימת

950 ישיר בחיוג בינלאומיות שיחות לחסימת שירות31,

 של התקנה תתבקש כן אם אלא 16 בפרט כאמור קווי רב טלפרן מכשיר יותקן לא : ה ר עה
 מאר- וכן לשירים מרכזיים קווים משני המורכבת קווי רב טלפון של המערכתכל
 קווי. רב טלפון מכשירי עשרה עדבעה

 זמנית התקנה : ביסימן
 שנקבעהתשלום זמנית התקנה כל1.

 השירות אותולצד
 א'בסימן

 ומגי או קבוע טלפון שירות - העתקה ב':חלק
 החדש המקים לבין המיתקן מותקן בו המקוס בץ המלהק כאשף : איסימן

 אווירי בקו מטר 100 על עולהאינו
900 ישיר פרכזיקו1.

 - "א"שלוחה2.
900 "א" שלוחה נשארת היאאס

11,250 "ב" לשלוחה הופכת היאאם

 - "ב"שלוחה3,
900 "ב" שלוחה נשארת היאאמ

26,250 "ג" לשלוחה הופכת היאאם

900 "ג"שלוחה4.

 300- של פס ברוחב "א" שונים לשירותים מקומי קו)א(5.
 - המשמש הרץ3400
לדיבור)1(
 צילומיםלהעברת)2(
 העברה יחידות 7200 עד לעיבוד נתוניםלהעברת)3(

 לשניה)ביט(

1577 8.5.1980 תש"ם, באייר מ"ב 4122, התקנותקובץ



"נשריהן,;ק~,ייפ
 אלחוטי לקשר תחנה אל מבקודה תקשורוולהעברת)4(

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלנד כדיןרשויה
 המנהל ידי על אושרובקו
900 "א" מקומי קו נשאר הואאם

11,250 "ב" מקומי לקו הופך הואאם

 כמהירות לעיבוד נתונים להעברת "א" מקומיקו )1()כ(
 ומעלה לטניה )ביט( הענ:רה יחידות 9600של

 של פס מרוחב תקשורת להעברת "א" מקומיקו)2(
 אלחוטי לקשר תחנו; אל מנקודה הר-ן10,000-50

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלמד כדיןרשויה
 המנהל ידי על אושרובקו
900 "א" מקומי קו נשאר הואאם

34,500 "ב" מקומי לקו הופך הואאם

 300- של פס ברוחב "ב" שונים לשירותים מקומי קו )א(6,
 - המשמש הרץ3400
לדיבור)1(

 צילומיםלהעברת )2('
 העברה יחידות 7200 עד לעיבוד נתוניםלהעברת)3(

 לשניה)ביט(
 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת)4(

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלנ:ד כדיןרשויה
 המנהל ירי על אושרובקו
90 "ב" מקומי קו נשאר הואאם

26,25 "ג" מקומי לקו הופך הואאמ

 במהירות לעיבוד נתונים להעברת "ב" מקומי קו )1()ב(
 ומעלה לשניה )ביט( העברה יחידות 9600של

 של פס ברוחב תקשורת להעברת "ב" מקומיקו)2(
 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה הרץ10,000-50

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלנד כדיןרשויה
 המבהל י'רי על אושררבקו
~90- "ב" מקומי קר נשאר הואאם

79,504 "ג" מקומי לקו הופך הואאם

906 קו של קצה לכל "ג", שונים לשלרותימ מקומיקו7.

69פעמון8.

-69 ישיר מרכזי לקו המחובר ראשון שקע למעטשקע9.

90 )טקסומטר( ישיר מרכזי בקו מונה פעימות למניית מכעיר .10

 תש באייר כ"מ 4122, התפיתקיבץ'1578



התשלום ת 1 ר י שה
 בלירותן

 מנורה לחור ניתן אליו הטלפון, צלצול של לאיתותמתקן11.
999 המנוי רכוש פעמון,או

seo,1 קווי רב טלפון מכשיר12,
2,5.50 הקו למעט לעיבוד, נתונים להעברתמתקן13.

900 הקו למעט אחת, אזעקה בקוות בלי או עם אזעקהמערכת14.

 450 נוספת אזעקה נקודתכל

 וסלוחה של אר שונים לשירותים מקומי קו כל של תואישינוי15.
999 הפרטית המרכות או הראש" הטלפון מהעתקתכתוצאה

900 פיקודטלפון16.

 לה" התשליםמלבד פרטיתמיעזת17.
 למי- הקוויםעונקת
 זה, סימן לשיניהם

 הממשיותההוצאות
 המרכזתלהעתקת
 עצמההפרטיה

 המשתרה מוקד בין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוני ציוד )א(18.
1,350 הציבורית הטלפון ברשת המנותב המנוי,לבין

900 המגוי רכוש - האזעקה מערכת של הקצווהציוד)ב(

590 )א( בפסקה האמור לציוד המחובר אזעקהמתג)ג(

 כתוצאה הציבורית הטלפון ברשת טכניות תקלות למביעתמתקן19.
900 וצילומים לעיבוד נתונים להעברת המנוי, רכוש מתקן,מחיבור

 מנוי של לטלפון מנוי של שיאות של אוטומטית להעברה ציוד20,
 מראש קבועאחר

 מנוי של לטלפון מנול של שיחות של אוטומטית להעברה ציוד21,
900 אחרים מנריים עבור הודעות לקבל המנהל לדי על שהורשהאחר

 החרש המקום לבין רביהקו מותקן בו המקום ביי המרחק כאשר : ב'מימן
 אווירי בקו ממר 100 עלעולה

4,050 ישיר מרכזיקו1.

 כתוצאה "א" שלוחה של תואי שנוי או "א" שלוחההעתקת2.
 - הפרטית המרכזת או הראשי הטלפוןמהעתקת

900 "א" שלוחה בשארת היאאם

11,250 "ב" לשלוחו; הופכת היאאם

26,250. "ג" לשלוחה הופכת היאאם

579ג ב8,5.198 תש"ם, באויר כ"כ 4122, התקנותקובץ



 כתוצאה "ב" שלומה של חואי שנוי או "ב" שלוחההעתקת3.
 נשארת היא אס הפרטית המרכזת או הראשי הטלפוןמהעתקת
4,05 "ב"שלוחה

0"26,2 "ג" לשלוחה הופכת היאאם
 או התקשורת, משרד בהיתר המנוי ידי. על הותקנה הרשתכאשר
"90 המנוי חשבון על התקשורת משרד לדיעל

 כתוצאה "ג" שלוחה של תוא" שנוי או "ג" שלוחההעתקת4.
,4,05 הפרטית המרכזת או הראשי הטלפוןמהעתקת

 או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
)901 המנוי חשבון על התקשורת משרד לדיעל

 הרץ 3400-800 של פס נ:רוחב "א" שובים לשירותים מקומיקו5.
 -המשמש
לדיבור)1(
 צילומיםלהעברת)2(
 העברה יחידות 7200 עד לעיבוד נתוניםלהעברת)3(

 לשניה)ביט(
 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורםלהעברת)4(

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלכד כדיןרשויה
 המנהל ידי על אושרובקו
 "א" מקומי קו נשאר הואאם

 "ב" מקומי לקו הופך הואאמ

 "ג" מקומי לקו הופך הואאם

 משרד באישור המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
 חשבון על התקשורת משרד ידל על אוהתקשורת
המנוי

 9600 של במהירות לעיבוד נתהים להעברת "א" מקומי קו)א(6,

י 59-""",10 שי פס ברוהב תקשורת 4הי!ברת .א- מימי ,ו,ם  ובלבד כדלן רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודההרץ
 המנהל ידי על אושרו בקו העבדתה ודרך התקשורתשסוג
"90 "א" מקומי קו נשאר הואאם
"34,50 "נ:" מקומי לקו הופך הואאם
"79,50 "ג" מקומי לקו הופך הואאם

 התקשורת משרד בהיתר המנוי יד" וזל הותקנה הרשתכאשר
90 המנוי חשבון על. התקשורת משרד ידי עלאו

 8.5.1980 תש"", באייר כ"א 4122, העגותקיבץ1580



התשחתן בלירות ת 1 ר י שה

 הרץ 3400-300 של פס ברוחב "ב" שובים לשירותים מקומי קו7.

 - המשמש ..
 לדיבור)1(
 צילומיםלהעברת)2(
 העברה יחידות 7200 עד לעיבוד נתוניםלהעברת)3(

 לשניה)ביט(
 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת)4(

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד בדיןרשויה
 המבהל ידי על אושרובקו
4,050 "ב" מקומי קו נשאר הואאם

26,250 "ג" מקומי לקו הופך הואאם

 או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
900 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידיעל

 9600 של ב"הירות לעיבוד נתונים להעברת "ב" מקומיקו)א( 4.8
 ומעלה לשניה )ביט( העברהיחידות

 10,000-50 של פס ברוחב תקשורת להעברת "ב" מקומי קי)ב(ש

 ובלבד כדין רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודההרץ
 המנהל ידי על אושרו בקו העברתה ודרך התקשורתשסוג
4,050' עב" מקומי קו נשאר הואאם

79,500 "ג" מקומי לקו הופך הואאם

 התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
900 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידי עלאו

 הרץ 3400-800 של פס ברוהב "ג" שונים לשירותים מקומיקו9.
 -המשמש
 לדיבור)1(
 צילומיםלהעברת)2(
 העברה יחידות 7200 עד לעיבוד נתוניםלהעברת)3(

 לשניה)ביט(

 ד"צ גב רביב4'
4,050. המנהל ידי על אושרובקו
 התקשורת משרד בהיתר המבוי ידי על הותקנה הרשתכאשר

900 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידי עלאו

 "ג"- מקומיקו10.
 העברה יחידות 9600 של במהירות לעיבוד נתוניםלהעברת)א(

 ומעלה לשניה)ביט(

1581 8.5,1980 תש"ם, באייר כ"כ 4122, התקפתקבץ



 התשלום ,ן
 אחד לחודש,השירות

 בלירות ,ן

 מנקודה הרץ 10,000-50 של פס ברוחב תקשורתלהעברת)ב(
 התקשורת שסוג ובלבד כדין רשויה אלחוטי לקשר תחנהאל
4,050 המנהל ירי על אושרו בקו. העברתהודרך

 ה"קשורת משרד בהיתר המבוי "די על הותקנה הרשתכאשר
900 המנוי חשבון על מתקשורת משרד ידי עלאו

690, פעמון11.

690 ישיר מרכזי לקו המחובר ראשון שקע למעט שקע12,

900 )טקסומטר( ישיר מרכזי בקו מונה פעימות למניית מכשיר .13

1,500 קווי רב טלפון מכשיר14.

4,050" קצה לכל שונים, לשירותים מקומי קו15.

4,050 הקו למעט לוניבוד, נתונים להעברת מתקן16.

2,250 פיקודטלפון17.

900 הקו למעט אחת, אזעקה נקודת עם אזעקהמערכת18.

 450. נוספת אזעקה נקודתכל

 או מנורה לחכר ניתן שאליו טלפון, צלצול של לאיתותמיתקן19.
900 המנוי רכוש -נועמון

 לה- התשלוםמלבד פרטיתמרכזת20.
 למי- "קוויםעתקת
 הממשיותההוצאו, זה, סימן לקיניהם

להעתק"
 הם

 עצמההמרטית
 המשטרה מוקד בין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוניציוד )א(21.

4,050 הציבורית הטלפון ברשת המנותב המנוי,לבין

4,050 המנול רכוש - האזעקה מערכת של הקצווהציוד)ב(

 כתוצאה הציבורית הטלפון ברשת טכניות תקלות למניעתמיתקן22.
900 וצילומים לעיבוד נתונים להעברת המבט, רכוש מתקן,מחיבור

 אחר לטלפון מנוי של בכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד28.
900 מראשקבוע

 של לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד24.
 מנויים עבור הודעות לקבל המנהל יחי על שהורשה אחרמבוי

900אוזרים

 המרכזי הקו העתקת תתבקש אם זולת יינתן, 14 עד 2 לפרטימ השירות : ' א רה עה
 מחובויים. המ שאללהמ הפרטית המרכזת או השלוחה אוהישיר

 העתקה תתב"ש אם אלא 14( פרט )לפי קווי רב טלפון מכשיר יועתק לא' : ' ב ה ר עה
 קווי. רב טלפון של המערכת כלשל

 ב8.5.198 תש"ם, באייר כ"כ 4122, התקרתקיבץ2~15



 זמני או קבוע טלפון ,שירות - המרוה : ג'חלק
התשלוםהשירות

 ביירותן

900 "א" בשלוחה ישיר מרכז"קו

4,050 "ב" בשלוחה ישיר מרכזיקו

26,250 "ג" בשלוחה ישיר מרכזיקו

 לשירותים מקומי בקו או לג" או "ב" בשלוחה ישיר מרכזיקו
 בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשת כאשר "ג" או "ב"שונים
~90 המנוי אשכין על התקשורת משרד ידי על או התקשורתמשרד

11,250 ישיר מרכזי בקו "אע שונים לשייותים מקומי קו או "א"שלוחה

 "ג", "ב", שוניל לשיף"ות~ש מקומי קו או "ג" או "ב"שלוחה
 - יוקיר מרכזיבקו

 דרך מנותבים שונים לשירותים המעומל הקו או השלוחהכאשר
900 התקשורת משרד של ציבורית טלפוניםמרכזת

 דרך מנותבים אינם שונים לשירותים המקומי הקו או השלוחהכאשר
 התקשורת משרד של ציבורית טלפוביםמרכית

,

4,050

4,050 ישיר מרכזי כקו ישיר טלקסקו

5,700 ישיר טלקס בקו לשיר מרכז"קו

 מרכיי בקו ונכנסות יוצעת לשיחות המשמש ישיר מרכזיקו
 המשמש ישיר מרכזי בקו או בלבד יוצאות לשיחות המשמשישיר

900 בלבד בכנסותלשיחות

 ישיר מרמזי ל"ו בלמד נכנסות לשיחות המשמש ישיר מרכזיקו
 לשלג המשמש לשיר מרכזי בקו או בלבד יוצאות לשלחותהמשמש

900 וננבטות יוצאותחות

 ישיר מרכזי בקו בלבד יוצאות לשיחות המשמש ישיר מרכזיקו
 המשמש ישיר מרכזי בקו או בלבד נכנסות לשיחותהמשמש
900 ונכנסות יוצאותלשיחות

1,800 ממ"ג בלי בשלוחה ממ"ג עםשלוחה

2,800 ממתג עם בשלוחה ממתג בלישלוחה

 זמני או קבוע טלפון שירות - השימוש : ד'חלק
 ושלוחות קווים אי:סימן

התשלום
 אחדלחודש ה ו ר י שה

בלירות

210 )2( בפרט המנויים אלה למעט מנוי לכל ישיר כרכזי קד1.

 להלן: המפורטות במרכזות למנויים ישיף מרכזי קו2.

 5.1950." תשש, באיש ב"ב 4122, התשותקובץ
1583
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 "תשלום ,ן--,---
 אייחישהשירות

באחת-----------------------------------

 -- )02( ירושלים חיוגבאזור)א(
 "עקבנוה שאולגבעת

 יובלקריתהורדוס
רמותכורש
 אשכולרמת ציוןמעוז

תלפיותמרחביה
 - )03( תל-אביב החיוגבאזור)ב(

 ,צפוןחולוןאזור

קיראון. אליהוידבני-ברק
 אכיכרמת וייצמןירקוןבת-ים
 גלרמתמזרהגבעתיים

 יצחקרמתמערבדן
nSD~גה*  - )04( חיפה החיוגבאזור)ג(
מערבאחוזה
מפרץ הכרמלטירת
קרית-אחאכרמל
קרית-ים צרפתיכרמל
קרית-מוצקיןמזרח
315 השחרורמעלה

 - מנוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר מרכזיקו3.
283 )2( כפרט המפורטותבמרכץות

 - מנוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר מרכזיקו4.
190 )3( בפרט המנויים אלהלמעט

195 זוזעקה ונקודות אזעקהמערכת5.

י
,

 - הרץ 300--3400 של פס ברוחב שונים לשירותים מקומיקו)א(6,

8 הדןומ ""!7 שי גמהירות ילבון התומס להעברת,ו(
 , לשניה )ביט(העברה

 צילומים להעברת)3(
 אלחוטי לקשר תחבה אל מנקודה תקשורתלהעברת)4(

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדין',הרשויה
 המנהל ידי ושל אושרובקו
135"א"

405"ב"

1,215"ג"

 8,5.1980 תשש, באייר ב"ב 4122, התקניתקובץ1584



 התשלוםן
יחישאחדהשירות  בישתן

 9600  '~ל  במהירות  לעיבוד נתוממ להעברת מקומי קו )1()ב(

 ומעלה לשביה )ביט( העברהיחידות
 10,000-50 של פס ברוחב תקשורת להעברת מקומיקו)2(

 כדין, רשויה אלחוטי לקשר תחבה אל מנקודההרץ
 אושרו בקו העברתה ודרך התקשורת שסוגובלבד
 המנהל ידיעל
405"א"

15י,1"ב"
3,645"ג"

 נתונים להעברת המשמש שונים לשירותים מקומי קו לשפורציוד7,
1,020 בלבדלעיבוד

 - עירוני ביןקו8.
 -לדיבור)א(

360 אוררי ק"מ לכל מגנטו, הציבורית החיוג לרשת גישהללא

480 אווירי ק"מ לכל אחר, לקו גישהעם

480 אווירי ק"מ לכל צילומים,להעברת)ב(

 רשויה אלחוטי לקשר תהנה אל  מנקורה תקשורתלהעכרת')ג(
כדין
480 אווירי ק"מ לכל ונרץ, 3400-300 של פסברוחב

1,080 אווירי ק"מ לכל הרץ, 10,000-50 של פסברוחב

 - ההעברה כשמהירות לעיבוד נתובים להעברת בינעירוני קו9.
290 לשניה )ביט( העפרה יחידות300-200)1(

320 לשניה )ביט( העברה יחידות1200-600)2(

360 לשניה )ביט( העברה יחידות2400)3(

610 לשניה )ביט( העברה יחידות4800)4(

1,080 לשביה )ביט( העברה יחידות9600)5(

1,530 לשניה )ביט( העברה יהיז'ות16,600-14,400)6(

3,600 לשניה )ביט( העברה יחיז'ות64,000-50,000)7(

6,100 לשניה )ביט( העברה יחידות144,000)8(

 )לרבות אחת ממטרה ליותר המשמש נתונים להעברת ביבעירוניקו10.
 לרכות בציוד שימוש או הקו מקצוות באחת מתקני רבשמוש
 לעיבוד בתוניס והעברת לדיבור שימוש או שונים מסוגיםאפיקים
 - ההעברה כשמהירות אחת( ובעובהבעת

400 לשניה )ביט( העברה יחידות 300-200)1(

440 לשניה )ביט( העברה יחידות 1200-600)2(

15,35 8,5.1980 תק"ם, באייר ב"ב 4122, התקנותקובץ



 "תשלוםן
 אהדלח,דשהשירות

 "לירותן
50 לשביה )ביט( העברה יחידות2400)3(
85 לשניה )ביט( העברה יחידות4800)4(

1,506 לשביה )ביט( העברה יחידות9600)5(
2,104 לשניה )ביט( העברה "חלדות16,600-14,406)6(
5,00 לשניה )ביט( העברה יחידות64,000-50,000לז(

8,50 לשניה )ביט( העברה יחידות144,000)8(

 - "א"שלוחה11.
ק9 שלוחות 100 עד שלוחה, כלבעד
"6 שלוחות מ-100 שלמעלה שלוחה כלבעד

 - "ב"שלוחה12.
25 שלוחות 100 עד שלוחה, כלבעד

"18 שלוחות מ-100 שלמעלה שלוחה כלבעד
 - "ג"שלוחה13.

"82 שלוחה כלבעד

 מיוחרימ ושירותים מכשירים ; %מימן
94 ראשון טלפון למכשיר נוסף מיטלטל טלפוןמכשיר1.
13 )טקסומטר( ישיר מרכזי בקו מונה פעימות למנייתמכשיר2.

"45 רב-קווי טלפוןמכשיר3.

 ניתנים האחזקה שירות" כאשר לעיבוד, נתונים להעברתמתקן4.
 - הקו לנ,עט התקשורת, משרד "דיעל
 לשניה )ביט( העברה יווידות 200כשמועברות)א(

90,ן התקשו.רת משרדרכוש

72, המנוירכוש

 לשניה )ביט( העברה יחידות 1,200 עד 600כשמועברות)ב(
,90, התקשורת משרדרכוש
72, המנוירכוש

 לשניה )בלט( העברה יחידות 2,400כשמועברות)ג(
60, התקשורת משרדרכוש

00, המנולרכוש

 לשניה )ביט( העברה יחידות 4,800כשמועברות)ד(
"50, התקשורת משרדרכוש
ooh,, המבוירכוש

 8.5.1980 הש"", באייר ב"ב 4122, התקניתקיבץ1586



התשלוםן
י~וודשאחדהשירות

-
בלירות ן

 לשניה )ביט( העכוזה יחידות 7,200כשמועברות)ה(
 ,15030 התקשורת משרדרכוש

4,050 המנוירכוש

 לשניה )ביט( העברה יחידות 9,600כשמועברות)ו(
30,150 התקשורת משרדרכוש

4,050 המנוירכוש

 לשניה )ביט( העברה יחידות מ-9,600 למעלהכשמועברות)ז(
51,000 התקשורת משרדרכוש.

8,250 המבוירכוש

 לבין המשטרה מוקד בין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוניציוד5.
2,700 הציבורית הטלפנן ברשתהמנוי

 כתוצאה הציבור"ה הטלפון ברשת טכניות תקלות למניעתמיתקן6.
315 צילומים זה ובכלל נתונים להעברת המנוי, רכוש מיתקן,מחיבור

 של לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד7,
135 מראש קבוע אחרמנוי

 של לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד8.
 מנויים עבור הודעות לקבל המבהל ידי על שהורשה אחרמבוי

135אחרים

 ושטרם שלוחות 100 עד הוא המירבי שקיבולה פרטיתמרכזת9.
65 שלוחה מעגל לכל - המרכזת של הייצור משנת שנה 15חלפו

130 שלוחה מעגל לכל - המרכזת של הייצור משנת שנה 15חלפו

 ושטרם שלוחות 100 על עולה המירבי שקיבולה פרטיתמרכזת10.
37 שלוחה מעגל לכל - המרכזת של הליצור משנת שנה 15חלפו

82 שלוחה מעגל לכל - המרכזת של הייצור משבת שנה 15חלפו

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

165 התקשורת משרד רכוש אוטומטית פרטית מרכזת של מעגל כל בעד12.ו

225 ישיר בחיוג כין-לאומיות שיחות לחסימת שירות13.

760, נתונים למאגר התקשרות של בשירות עיקרי ,:ינוי14.

380 נתונים למאגר התקשרות של בשירות משנה וינוי15.

1587 8.5.1980 תש"ם, באייר ב"ב 4122, דוקנותקובץ



 בנמלים לאניות טלפון שירות ה':סלק
 בלבד( שימהר ורבו ישיר מרכזי קו חיבור בער הוא)התעריף

 בנמל או חיפה בנמל הרציף יד על מעוגנת לאניה לשיר מרכזיקו1.
 ממנה לחלק או הראשונהליממה. -אשדוד
 ממנה להלק או נוספת יממהלמל

 בנמל הראשי הגלים שובר יד על העוגבת לאניה ישיר מרכזיקו2.
 -חיפה
 ממנה לחלק או הראשונהליממה
 ממנה לחלק או נוספת יממהלכל

 - אילת בנמל העוגנת לאניה ישיר מרכזיקו3,
 ממנה לחלק או הראשונהליממה
 ממנה לוזלק או נוספת יממהלכל

 - אילת בנמל הנפט במעגן העוגנת לאניה ישיר מרכזיקו4.
 ממנה להלק או הראשונהליממה
 ממנה לוזלק או נוספת יממהלגנל

 מעגן מקוס שינף של במקרה הישיר המרכזי הקו חיבורשינוי5.
האניה

 הטלפון במדריך רישום ו':תלק

 - זהבחלק
 מקצתמ. או כולם מנוי, של אחד ומען מקצוע או עסק שם, -"רישומ"

 - ראשוןרישום1.
 רגילות באחזיות מילים עשר עד)א(
 רגילות באותיות מהן חלק או נוספות מילים חמש כל)נ:(

 גדולות אותיות הכולל ראשוןר"שומ2.

 - נוסף רישוםגל3.
 רגילות נ:אותיות מילים עשר עד)א(
450 רגילות באותיות מהן חלק או נוספות מילימ חמש כל)ב(

900 גדולות אותיות הכולל נוסף רישוםכל4.

 ל8.5.198 תק"ם, באייר מ"ב 4122, התקניתקיבץ1588



 שוגות ז':חלק

:ס"'יי"

~6888
 המופעל ציבורי מטלפון ישיר בחיוג בין-עירונית שיחה

 הראשונה התוספתלפי אסימון ידיעלן
 השיחה ג:אשר א'חלק

 לפי מהושבתהמקומית*
 2פרט

 שנקבעהתשלו'מ' ציבורי מטלפון לחוץ-לארץ שיחהד.
 לירות 54.00ועוד

 מודיעין שירות באמצעות מנוי של טלפון מספרבירור8.
 שלוש בעדהתשלום הטלפון במדרגך מופיע המבוקש המספר אם -14

 מקומיותשיחות
 תשלוםללא הטלפון במדריך מופיע אינו המבוקש המספראם

 מקומיתשיחה דובר שעון "15" לשירותפניה9.
 - פיקוד טלפון שלהפעלה10.

 מקומיתשיהה . מהן חלק או הראשונות השניות5
 מקומיתשיהה מהן חלק או האחרונוה השניות*5 מקומיתשדהה נוספות שמות 5כל

690 המנוי של פרטית למרכזת או טלפון למכשירשורת התק- משרד של מראש בהסכמה המנוי, רכוש עזר אביזר חיבור'11.

 תשלוםללא "ג" או "ב" שלואה ולכל מרכיי קו לכל - עברי טלפוןמדריך12.
 110 כרך לכל - נוסף עברי טלפוןמדריך

110 כרך לכל - לועזי טלפוןמדריך13.

110 מיני וצפון עזה שומרון, יהודה, של עברי-ערבי טלפון מדריך14.'

 8.5.1980 הש"מ, באייר כ"ס 4122, התקלתקובץ



התשלום ת 1 ר י שה
בלירות

1,800 המנוי -קשת לפי - ממתג טלפון מכשיר החלפת15.

1,800' המנוי בקשת לפי - רב-קווי טלפון מכשיר החלפת16.

900 המנוי בקשת לפי - רגיל טלפון מכשיר החלפת17.

690 המבוי בקשת לפי - שקע החלפת18.

1,350 )טקסומטר( ישיר מרכזי בקו מונה פעימות למניית מכשיר החלפת19.

950 המנוי בקשת לפי - פעמון החלפת20.

690 המנוי בקשת לפי - טלפון מספר.שינוי21.

540, מנוי של שם שינוירישום22.
 תשלוםללא לעברית מלועזית הוא השינוי שאםובלבד

 משרד בהסכמת - לאחר המבוי בקשת לפי הטלפוןהעברת23.
795התקשורת

 תשלום%א שכול להורה במערכה שנספה מנוי של הטלפוןהעברת25. * תשלוםללא זוגו לבן שנפטר ממנוי הטלפוןהעברת24.

 רב-קווי טלפון של קיימת שבמערכת המכשירים בין קוהוספת26.
900 מערכת באותה למכשיר ממכשיר העברתואו

 - רב-'קווי טלפון למערכת עזר שירותי27,
 למכשיר המיועד ישיר מרכה קו של הטלפוני הקשרהעברת)א(

900 מערכת באותה אחר מכשיר אל במערכתמסויים
 או הממרכת ממכשירי אחד של חלקית או מלאהחסימה)כ(

900ביטולה

900 פיקוד לטלפון המהוברים בקווים שינוי28.

 או להגבלה אוטומטית פרטית במרכזת השלוחה במעגל שינוי29,
 ב"ן- או מקומיות שיחות לביצוע החיוג אפשרויות שללהרהבה
280 שיבוי לכל -עירוביות

 ביטול :שו לדנית פרטית במרכזת משלוחה חיוג אפשרותחסימת30.
280 הקיימתהחסימה

* - המנוי בקשת לפי - טלפון שירות של זמנית הפסקה)א(31.  165 מחדש וחיבורו למים 6 על עולה שאינהלתקופה
 -- המנוי בקשת לפי - טלפון שירות של זמניתהפסקה)ב(

 תשלוםללא מחדש וחיבורו ימים 6 על העולהלתקופה

 בקשת לפי - פיקוד לטלפון המהיבר קו של זמנית הפסקה )א(32.
165 מחדש וחיבורו ימים 6 על עולה שאינה לתקופה -המנוי

 בקשת לפי - פיקוד לטלפון המחובר קו של זמניתהפסקה)ב(
 תשלומללא מהדש וחיבורו ימים 0 על העולה לתקופון -המנוי

 8.5.1980 תש"ם, באייר כ"א 4122, התקנותקובץ.1590



התשלים ן, ת 1 ר י שה
בלירותן

 מחדש והתקנתו - המנוי בקשת לפי - טלפון של זמניתהסרה33.
' הקודםבמקומו

900

170 חשבון סילוק אי בשל ניתוק לאחר הקשרהידוש34.

900 ' הטלפון מכשיר להסרת נסיון לאחר הקשר חודשאם

 הציבו- הטלפון לרשת לעיבוד נתונים להעברת מיתקן של חיבור35,
 נעשות ואחזקתו והתקבתו ו;מנוי רכוש הוא זה מיתקן כאשררית,
 כשמהירות הקו, למעט לכך, בו הכיר התקשורת שמשרד גוףבידי

 -ההעברה
2,700 לשניה )ביט( העברה יחידות 2400)1(

4,600 לשניה )ביט( העברה יחידות4800)2(

8,100' לשניה )ביט( העברה יחידות9600)3(

11,500 לשניה )ביט( העברה יחידות16,600-14,400)4(88נ

27,000 לשניה )ביט( העברה יחידות64,000-50,000)5(ך

40.000 לשניה )ביט( העבנה יחידות 144,000)6(
ג
 אחר מתקן לבין לעיבוד נתונים להעברת אחד מתקן בין שיחה 8.35

 - מחשב לבין או לעיבוד נתוניםלהעברת
 מקומיתשיחה מהן חלק או הראשונות השניות30
 מקומיתשיחה נוספות שניות 80כל
 מקומיתשיחה מהן הלק או האחרונות השניות30

 הציבורית לרשת חיבור בשל קתוק לאחר הקשר וחידושבדיקה87.
 העלול מעשה בשל או הציבורית ברשת פגיעה או לפקודהבניגוד
1,800 בהלפגוע

165 המנוי בקשת לפי שנותק לאחר אזעקה, מערכת של הקשרחידוש38.

 עקב השירות הפסקת לאחר אזעקה, מערכת של הקשרחידוש39.
 על המוחזק בציודתקלה

 יד-
165 המנוי

3,000 נתונים למאגר התקשרות של לשירות רישוםדמי40484.

-
 לכל - נתונים מאגר עם ההתקשרות למשך התקשרות מעגל תפיסת 41.

00.ד ממנה חלק אודקה

 1000 כל בעד - וממנו הנתונים מאגר אל המועברת התנועהנפח42.
20.50 מהן חלק אואותיות

 מודעייצחק 1980( במאי )1 תש"ם גא"רט"ו
שרהתקשורת

1591. 1980!.8 תש"ם, בא"ר כ"ס 4122, התקנותקובץ



 ווש"ם-נ1980 2(, מלוי )תיקון הז'ואר( בבנק )שירותים הדואר בנקתקנות
 ועדת ובאישור 1, תשי"א1961-4 הדואר, ג'ק לחוק 20 סעיף לפי מהכותיבתוקף

 אלה: תקנות מתקין אבי 2 המדינה משק להוק-יסוד: )ב( 1 סעיף לפי הכבסת שלהכספים

 התקנות - )להלן 3 תשל"ה-1975 מדואר(, בבנק )שיויותימ הדואר בנק בתקנות 1.החלפתהתזסמת
 יבוא: התוספת במקוםהעיקריות(,

"התוספת

 ו-39( 34)ב( 2ן)ב(, 9)ד(,)תקנות

 האגרהמשלם בליפותהאגרה סילוקים בחשבתעסקאות

 מאת השבון לזכות כמזומנים סכוםתשלום1.
חינם ההשכוןבעל

 מאת השגון לזכות במזומנים סכוםתשלום2,
 אחר:אדם
 שאושר בטופס בוצעה ההפקדה כאש1י ,12

 - המנהל ידיעל
 בעד לשנו;, עסקאות 2,500,000עד)א(

 ההשבוןגעל0.00 עסקהכל
 לשנה, עסקאוו1 ל-2,600,000מעל)ב(

 ההשבוןבעל0.55 עסקה כלגעד
 שלא בטופס בוצעה ההפקדהכאשו.2.2

 החשבוןבעל15.00 המנהל ידל עלאושר'
 הסכוםמבקש15.00 השמורים התשלומים מחשבון סכום הוצאת3,
 ההשבוןבעל8.00 סילוקים השבון געל שאינו לאדם העברה4.

 25()תקנה

 האגרהמשלם בלירותהאגר: חסכוז בחשבוזעסקאות

 או שאבד פנקס גמקומ הדש פנקסמתן
 ההשבוןבעל15.00 הדואר בנק באשמת שלאשנתקלקל

* ג' ק לה  28()תקלה

 האגרהמשלם בלירותהאגיז; דואר ו:המהאותעסקאות

 ההעברהמבקש0.50 לירוי: 5עד - דואר בה:?האתהעברה1.
 ההעברהמנקש1.00 לירות מ-;(למעלה

- -
 DY .21' תשל"1, 144; עמ' תשי"ח, 185; עמ' תשט"ו, 1321; עמ' תשי"א, ס"ט1
 574. עמ' תשל"1, י"פ 205; עמ' תשל"ה, ס"ה2
 1250; 373, עמ' תשל"ח, 2408; עמ' תשל"ז, 2484; 2382, י193, עמ' תשל"1, ;132; 747, 157, עמ' תשל"ה, ק"ת3

 535. עמ' תש"ם, 893; עמ'תשל"ט,

 980;.8.5 תש"ם, באייר כ"ז: 4122, התקנותקובץ1592



 האגרהמשלם בלירותהאגרה דואר בהמחאותעסקאות

י נגבחה, יטלא המחאה במקום המחאההוצאת2.
 מעדהאגרה 27 בתקנה האמורה התקופהתוך

 שלאההמחאה
 ההמחאהמחדקנגבתה

 שנטען המחאה במקום המחאההוצאת3.
 את שהמציאמי בעדהאגרה שאבדהעליה

 למנהל התלוש שאבדהההמחאה

 32()תקנה
 האגרהמשלם בלירותהאגרה כסף בהמחאותעסקאות

 וכהחזרתכהעכרה 5.00 של החזרתו כסף, בהמחאת סכוםהעברת1.
 השליח -הסכום ' שפקע המחאה תוקף הארכת אוהסכום
 - תוקףיו:הארכתתקפה

השויץ"15.0 השולה בקשת למ נדף הלסאת בנסו.4.2
 המחאת של המוטב או השולח שם שינוי8.

ף4
 עליה שנטען כסף המחאת של העתקמתן4.

השולח15.00שאבדה

 44()תקנה
 האגרהמשלנ בלירותהאגרה הדואר בבנקשירותים

חינם החשבונות בעלי ברשימתפרסום1.
 והבנק חשבון לזכות שהופקד בשיקטיפול2,

 החשו:וןבעל20,00 כיבדו לאהמשוך
 עליו הנטען תשלום אודות עלחקירה3.

 אחד לכל מסויימים, תאריכים כיןששולם
 החקירהמבקש20.00 התאריכים שני גין הכלולים הימיםמן

 הפררהמנקש99."2 זואר המחאת של גורלה ניגרהקירה4.*

 לכן קודם סופק שמקורו מסמךצילום6.
 הצילוםמבקש20.00 צילום לכללמבקש,

 החששן"בעלחינם שיקיםפנקס7.

ת"י" 1980(. במאי )1 תש"מ באייר ט"ו ביום אלה תקנות שלתחילתן
 מודעייצחק' 1980( במאי )1 תש"ם באיירט"ו
התקשורתיטר !3-47(נחם

 1593) 8.5,1980 תש"ם, נאייר ב"ב 4122, התקנותקובץ



**
5
ט5
ס
5

5




