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 תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון הארץ( בפנים הלואר )תעריפי הדוארתקנות

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

 בעדתשלומים
 בשיעור יהיה בתוספת המפורטים הדואר משירותי אחו- כל על שיוטל התשלום1. דוארשירותי

 שירות. אותו לצדשנקבע
תחילה

 1980(. באוגוסט )15 תש"ם באלול ג' בחם אלה תקנות של תחילת*2*

ביטול  - ' תש,א~, "%ו,(, 1;ניפ הינאי )תעו'5' הדהור תקצה 3'8
 גססת.

תוספתי
 - זובתוספת

 ; מברק למעט בפקודה, כמשמעותו - דואר""דבר

 ; ק"ג 15 עד ומשקלה חבילות בדואר הנשלחת חבילה -אשבחבילה"

 דיוורם: בשעת האלה התנאים אחר הממלאיםמסתוית
 ; גרם 20 עד -המשקל1.

 מ"מ; 5 עד -העובי2.

קש - מלבנית במעטפה -האריזה8.3
ן  מ"מ 235 (י 120 מקסימלית:מידה

 מרוחבה; 1.4 לפחות הוא המעטפה של אורכה האלה המידות שבתחוםובלבד

 : הדואר בשירוו1 הטיפול על יקשה לבל בהיר ובגוון אטומההמעטפה4.

 מתכתי חפץ או סיפה )ללא בדבק והדבקתו החפי קיפול על-ידי סגורההמעטפה5.
אחר(;

 במרחק הנמצא במלכן אורכה, לקו במקביל ו;מעטפה פני על רשוםהמען6,

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

 ; ב-19 עמ' תשל"ז---1977, במדריך-הדואר כאמור עליה המען רישומ ; המעטפה שלאשא

 ; בלבדלביול
 - ובלבד חלון בה שיקא לעיל המנויים תנאים בה שמתקיימים למעטפהמותרר

 ושצלעותיו צבע, נטולוז שקופה בשמשה סגור בלבד אחד חלון בה שיש)א(
 ; המענופה לצלעותמקבילות

 ן גלים ללא המעטפה בפנים במלואה מודבקת השמשה)ב(

 567. עמ' 29, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 1548. עמ' מש"מ, ק"ת2
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 : כלהלן שרוחבם המעטפה שולי אל חורג אינו החלון מיקום)ג(
 ; מ"מ מ-40 פחות לא - העליונה הצלעשולי
 ; מ"מ מ-15 פחות לא - הצלעות יתרשולי

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

 התק' במשרד רשומים שאינם עתונים )לרבות דמום דברי מכתבים, - כמותי" רגילייסוג
 : אלה תנאים אחר הממלאים רגיל מסוג מסחריות ודוגמותשורת(
 ; לפחות יחידות 500 של הואהדיוור1.
 ; ממוקדות כולן כאשר היחידות של במידותיהןאחידות2.
 בית-הדואו פקיד על-ידי שאושר  ההיכר סימן מודפס לביול המיועדבמקום3.

  הדיוור;לפגי

 במשרז רשומים שאיננו עתונים )לרבות דפוס דברי מכתבים, - ממויין" כמותי  רגיל"סוג
 סדו לפי ממויינות היחידות כל כאשר כמותי רגיל מסוג מסחריות ודוגמותהתקשורת(

 ; המיקוד שלרץ

 ודוגמה התקשורת( במשרד רשום שאינו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב, - חריג""סוג
,וש48 ; רגיל מסוג שאינמ מעטפה, בתוךמסחרית,

 ממויין" כמותי חריג"סוג
- '  

 במשרד רשומים  שאיננו  עיזרנים )לרבות דפוס דברי מכתבים,
 רגיל "סוג של התנאים כל אחר הממלאים חריג מסוג מסחריות ודוגמותהתקשורת(
 וכל ב-19 עמ' תשל"ז-ן197, הדואר במדריך כאמור עליהם המען רישום ;כמותי"
 המיקוד. של רץ מדף לפי ממויינותהיחידות

 - כמותי" חבילותייסוג
 : אלה תנאים אחף הממלאותחבילות

 ; לפחות חבילות 20 של הואהדיוור1.

 ; ק"ג 3 על עולה אינו חבילה כלמשקל2.

 וממוקדות. בלבד אזרחי למען ממוענותהחבילות3.

התשלום הארץ בפניםהשירש

 התקשורת( במשרד רשום שאינו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב,משלוח1,
 : מסחרית דוגמהאו

/-4.80 גרם 20 עד יחידה כל - כמותי רגילסוג 6,004 גרבו 20 עד - רגילסוג

 - ממויין כמותי רגילסוג
4.20 גרם 20 עד יחידהכל

 - חריגסוג
8.50 גרם 20עד

9,50 גרם 50 עד גרם מ-20למצלה
13.50 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
21.50 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
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בלירות הארץ נפגיםהשירות התשלוםן

34.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
55,50 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה

 - ממהין" כמותי חריג"סוג
7.00 גרמ 20עד

0~7 גרם 50 עד גרם מ-20למעלה
11.00 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה

ף
27,00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
44.50 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה

 - מעטפהללאו,
15,00 גרם 20עד

16.00 גרם 50 עד גרם מ-20למעלה
21.50 גרמ lob עד גרם מ-50למעלה
34.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
55.50 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
89.00 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה

 שאינו עתון )לרבות דפוס דבר מכתב, של השולה בקשת לפיהחזרה2.
 1)ד(, בפרט כמפורט מסחרית, דוגמה או התקשורת( במשרדרשום
התשלום לתעודתם נמסרו שלא ו-)ו()ה(

 עלהמוטל
משלוח

אותודבר
דואה

6.00 איגרתמשלוח3.

5,00. אחת גלויה משלוח)א(4.

 המיועד במקום במידותיהן, אחידות ומעלה, גלויות 500 משלוח)ב(

 הדואר, במדריך כאמור המיקוד עם עליהן המען ורישוםהדיוור*
- וב-19 ב-3 עמ'תשל"ז-1977 4.00 גלויה לכל 

 הגלויות כל כאשף ב' בפיסקה כאמור ומעלה גלויות 500 משלוח)ג(
3.50 גלתה לכל - המיקוד של רץ סדר לפיממויינות

10,00 תשובה עם אחת גלויהמשלוח5.

 - יחידה כל - התקשורת במשרד הרשום עתוןמשלוח6.
2.40, גרם 100עד
2.40 מהם הלק או נוספים גרם 100כל
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התשלום הארץ בפניםהשירות
בלירותן

 עוורים לשימוש והמיועדים להלן כמפורט ואביזרים כתביםמשלוח
 ;בלבד
 ; אחר בולט בכתב או ברייל בכתב הכתוב קריאהתומר

 ; לעוורים קריאה חומר להדפסת מיוחדיםגיליונות

 ממיראן; ניטע גנך ,"הנה::::מ:ג
 כתיבה במכשיר לכתיבה .או בחרט ברייל כתב לכתיבת ולוחותמסגרות
 ; ואביזריהןרגיל
י ן ברייל בכתב לכתיבה לימודעזרי
 ; לייצורן ומסגרות לעוורים, מיוחדים למתימטיקה, לימודעזרי

 ; מגנטיים וסרטיםתקליטים
 ; ברייל סימני עם זמן ומודדישעונים

* ; מרץ .ששת נתבאש שו'" מלנ"מ י"עיכ!וךנ::  ; הליכהמקלות
 תשלוםללא עוורים לכלבי הנחיהרתמות

 שהודפסו תקליטים או בישראל שהודפסו ספרים של חבילהמשלוח8.
 -בישראל
14,00 ק"ג *עד

24,00 ק"ג 1 עד מ-4למעלה
45,00 ק"ג 2 ועד ק"ג מ-1למעלה
57,00 ק"ג 3 ועד ק"ג מ-2למעלה
98,00 ק"ג 5 ועד ק"ג מ-3למעלה
130.00 ק"ג 10 ועד ק"ג מ-5למעלה
164,00 ק"ג 15 ועד ק"ג מ-10למעלה

 או בישראל שהודפסו ספרים של חבילה למעט - חבילהמשלוח9.
 -- צבאי דואר של למען - בישראל שהודפסותקליטים
32,00 ק"ג 3עד 82.00 ק"ג 15 ועד ק"ג מ-10למעלה *ב2 ירד:., :: ן:ג::

 או בישראל שהודפסו ספרים של חבילה למעט - חבילהמשלוח10.
 9 בפרט כאמור חבילה למעט - בישראל שהודפסותקליטים
64,00 ק"ג 3עד

98,00 ק"ג 5 ועד ק"ג מ-3למעלה
130,00 ק"ג 10 ועד ק"ג מ-5למעלה
164.00 ק"ג 15 ועד ק"ג מ-10למעלה

' כמותי חבילות סוג משלוח11. - 55.00 חבילה כל 
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 התשלוםן
בלירות הארץ בפגיםהשירות

 המוטלהתשלום לתעודתה נמסרה שלא לשולח חבילה ונחזרת12.
 משלוחעל

 חבילהאותה
20.00 7 בפרט כמפורט משלוח לרישום פרט - דואר דבר רישום13.

10.00 7בפרט4א, כמפוו'ט משלוח מסירת לאישור פרט - רשום דואר דבר מסירת אישור 4.14נ

56.00 7 בפרט כמפורט משלוח של מיוחדת למסירה פרט - מיוחדתמסירה15.

 לחקיו'ה פרט - לו שנגרם בנזק או דואר דבר של באבדןחקירה16.
0~43 לו שנגרם בנזק או 7 בפרט כמפורט משלוח שלבאבדן

 - דואר בתאשימוש17,
400,00 יולי בחודש באחד המתחילהלשנה

 המשתמש גשם שינוי א. שחו זיעי ,נ.ת ~םר תא ש, "ש.מוש הוניהש

44')1

40,00 לעברית מלועזית שינוילמעט

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

 ק"ג, 1 על עולה שמשקלו - הבילה למעט - דואר דבר החסנת)ב(
 מיום יום עשר חמישה תוך נדרש שלא לארץ מחוץשהגיע

13.00 ממנו חלק או יום לכל - ההודעהשנשלחה"

 - התקשורת במשרד עתון רישום20.
3,000,00 יולי בחודש באהד המתחילהלשנה
250.00 יולי בהורש לאחד עד ממנו חלק או חודשלכל

 תשלוםללא הראשונים החודשים ששתבעד - חדש למען ומברקים דואר דברי להפניית בקשה רישום21.
320,00 נוספת שנהבעד

4,30 הממען על-ידי משולמים עבורה המשלוח דמי אשר חבילה מסירת )א(22.  יג ייייי "שי" מי .":י "נ:נ י%.י-י.-נ::ן מ17גנ 'בןוא,
1,

43.00 הדואר בבית מיוחדת מסירה לשם דואר דבר חיפוש 4.23.,

43.00 המסירה לפני חבילה של חדשה אריזה24.

 - עלונים חלו.קת25.
0.80' לעלון - גרם 10עד
1.40 לעלון --- גרם 50 עד מהם, חלק או נוספים גרם 10כל

 תשלוםללא באלה וכיוצא בולים דברי בולים, קניית על אישור26.
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התשלום הארץ בפניםהשירות

 עולה אינו לגבייה הנדרש הסכום כאשר בגוביינה דואר דברמסירת27.
43,00 לירות 10,000על

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

.
43.00

 מנזירת על קבלה חיפוש או רשום דואר דבר של משלוח תעודת חיפוש29.
76,00 יום לכל מסמכים, בדיקתהבילה,

00.ד קבלההעתק30.

 2:בית דואר ז.ברי וקבלת דואר דברי משלוה לצרכי נעול בשקשימוש31.
 -הדואר

840.00 יולי בחודש באחד המתחילהלשנה
70.00 יולי בחודש לאחד עד ממנו הלק או ונודשלכל

 - רגיל מסוג מברק32.
 116.(1ללהווננתיניתאי"יקמ"ו

 -- "דחוף" מסוג מברק33.
00;160 מהן חלק או הראשונות המלים10
16.00 נוספת מלהכל

25.00 מלה כל - "רגיל" סוגמברק - בישראל חוף מתחנת המועבר ים בלב ישראלית לאניה מברק34.
30.60 מלה כל - "דחוף" מסוגמברק

65.00 מראש קבוע נוסח בעל ברכה מברק35.
 - מוברקים( )מכתבים .[( ).קו ט. ל. מסוג מברקים36,

80,00 מהן הלק או  הראשונות  המלים20
26,00 מהן חלק או נוספות מלים 10כל

 - עתונות מברקי37.
54.00 מהן חלק או הראשונות המלים30
18.00 מהן חלק או נוספות מלים 15כל

26.00 שידורו לפני מברק ביטול38.

 .57.00 הראשון הנמען מלבד מהם אחד לכל - .ז( ).1נ אחדים לנמענים מברק39.
 או ייעוד עיר באותה גרים מנמענים כל כאשר ניתן זה שירות : ה ר עה

 עיר. מאותה מברקה שירותי המקבלים ישובבנקודות
13,00 בטלפון השולת מאת למשלוח מברק קבלת40.

43,00' מברק בדבר חקירה41.

 - למברקים מקוצר מען רישום42.
20.00ך יולי בחודש באחד המתחילהלשנה
60.00 יולי בוזודש לאהד עד ממנו חלק או חודשלכל
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התשלוםן
בלירות הארז בפניםהעירות

- *
) 

-  

60.00 למברקים מקוצר מען ברישום שינוי43.

58.00 יום לכל - מסמכים בדיקת מברק, של חיפוש44.

 - מברק של מאושר העתק45.
56.00 מהן חלק או הראשונות המלים100

28.00 מהן חלק או נוספות מלים 50כל718

 המברקים~ומדמי למברקים פיקדון חשבון ניהול46.
 יפחת שלא וג:לבדי

 לחודש לירות 300מ-
 של השיפוט בשטח הנמצא אחר למען אחד ממען מברק הפניית47,

70,00 אחת מקומיתרשות

A~hבתחומי הנשלת אחרת מקומית רשיתקיי4 המברק כמהיר של השיפוט בשטת הנמצא אחר למען אחד ממען מפרק הפניית 
 בהתאםישראל
 המליםלמספר

 המועברשבמברק
וטוגו

 32 בפרטכאמור .ע( ).ע מראש משולמת למברק תשובה49.

 580.00 בגובינה וטלקס מברקים משלוה של שירות עבור אשראי כרטיס הוצאת50.

 י ע ד ו מ ק ח צי 1980( באוגוסט )14 תש"ם באלולב,
 התקשורתשר 47-ל(1חמ

 הש"ם-1980 2(1 מס' )תיקון לארץ( לחוץ הדואר )שירותי הדוארתקנות

 ובאישור 1, תשל"ז'--6~10 חדש(, ננוסח הדואר לפקודת ez סעיף לפי סמכותיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספיםועדת

4

 בעו'תילום

 דוארשירותי
 לארץלחוץ

 לצידו שנקבע בשיעור יהיה בתוספת המפורט לארץ לחוץ דואר שירות בעד התשלוםק1.
 קטן צרור על רחל מהתשלום יפחת לא קטנים צרורות של שירות בעד שהתשלוםובלבד

 גרם. 100שמשקלו

ביטול  בטלות. = 2 תש"ם-1980 לארץ(, לחוץ הדואר )שירותי הדוארתקנות

 1980(. באוגוסט )15 תש"ם באלול ג' ביום היא אלה תקנות שלתחילתן

 561, עמ' 29, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1

 1554. עמ' תש"ם, ק"ת2

2229 ל"%19,19 באל1ל.תש"ם, ז' 4156, התעות,ובץ



התוספת
 והיגלה הים גדרך דואר שירותי י א'חלק
 בלירותהתשלוםהשירות

 מכתבמשלוח.
20.00 גרם 20עד

 -37.00, גרס 50 עד גרם מ-20למעלה
0מ.49, גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
84.00 גרם 250 עד גרמ מ-100למעלה
160,00 גרמ 500 עד גרמ מ-250למעלה
279.00 גרמ 1000 עד גרם מ-500למעלה
453,00 גרם 2000 עד גרם מ-1000למעלה

16.00 גלעהמשלוחנ

 בני חומדת או ספר עת, כתב עתוין יטהוא דפוס דברמשלש יא(ג
 - מפה או בגינה תווי הכריכות(, )למעט לפחות עמודים20

שה,דסיובישראי-
10.00 גרם 50 עד גרמ מ-20למעלה *,

11.00 גרם 100 עד גרם מ-50למעלה
18.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
28.00 גרמ 500 עד גרמ מ-250למעלה
50.00 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה
76.00 גרם 2000 עד גרם מ-1000למעלה

10.00 גרם 20עד - אחר דפוס דבר כלמשלוח)ב(
16.00 גרם 50 עד גרם מ-20למעלה
20,00 גרס 100 עד גרמ מ-50למעלה
32.00 גרם 250 עד גרם מ-100למעלה
51.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
95.00 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה
135.00 גוים 2000 עד גרם מ-1000למעלה
68,00 בלכד( )לספרים מהם חלק או נוספים גרם 1000לכל

 יש:ניצ המוטלהתשלום לתעודתו נמסר שלא השולח בקשת לפי דפוס דבר של החזרה4.
23,00 גרם 100עד - קטן צרורמשלוח5,

41.00 גרם 250 עד גרמ מ-100למעלה
74.00 גרם 500 עד גרם מ-250למעלה
122.00 גרם 1000 עד גרם מ-500למעלה

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

 19.8.1980 תש"ם, באלול ז' 4155, התקנותקובץ230מ:



5-

ן.
 האוויר בדרך דואר שירותי : ב'חלק

 ומבשיט חבילות למעט דהיהדברי
_השירותים

 לעיווריםספרות
במשמעותה מאה הנשלתימעהונים אתרים דוארדברימכתבים

-האלץ לויהאיגרת-
 הדואר באמנת העיתון שלהמערכת

העוימית כל25גרם , 25עד י' ' גאוידכל10גרם 10עד
 גרם 500כל 15גרמנוספים 1.15כלעד או,נוספיסאוגרםנוספימאוגרסאו
 מהם הלקאו מהם חלק או ןגרם מהם חלקחלקמהב,הלקמהםחלקמהם

 התיכון הים ואגן אירופהא.
תורכיהיוגוסלביהאוסטריה
 'יווןאזורים
לוקסמבורגאיטליה
ליכטנשטייןאיסלנד
מדיירהאירלנד
מונקואירן

מלטהאלבניה
מצריםאנדורה
נורבגיהבולגריה
 מרעוסובלגיה
18.00 2.40 3.20 14.00 24.00. 18.00 26.00 28.0016.00ספרד הגדולהבריטניה

פולניה הצפוניתואירלנד
פורטוגל המועצותברית

פיגלדגיברלטר
צ'כוסלובקיהגרינלנד
צרפת דמוקרטית רפ'גרמניה,
 )איים(קגרים פדרלית רפ'גרמניה,
קפריסיןדגיה
רוממההולנד
-'שבדיההונגריה

שוויצריה )קריה(וטיקן
 אמריקהב.

 ומיקלון פיירסנט אמריקה של ארה-ב1.
35.00 6.50 , 7.60 20.00 32.00 20.00 26.00 26.00 42.00, ריקופורטובהאמה
קיימןברמודה
קנדה'מקסיקו



"שיייתיסה
 לעיווריםספרות

כמשמעותה מאת הנשלתיפעשונים אהרוס דוארדברימבחבים
-הארץ - ,גלאיגרת-  הדואר באמנת העיתון שלהמערכת1

העולמית כל25גרם ן 25עדג'"י'אוירכל10גרם 10יד
 גרם 500כל נוספים גרפ 15 יכל 15עד נוספימאו ן אוגרםנוספיסאו אוגרם

-
אוהלקמהם אותלקמהם ן גרםהלקמהסן"לקמהםהלקמציםחלקמהם

 )א"מ( ארה"ב יטל1ירג"ו סלואדוראל2.
 וקאיקוסטורקסאגטעואה
 וטובגוטרינידד הולנדייםאגטילימ
מונסרט הבריטית( )הוגדורםבליז
מרטיניק )קובה( גואגטנמובסיס

ניקרגואהברבדוס
 ךגסנטסנטגואדלופ
 כריסטוףסנטגואטמלה
35.00 9.70 11.10 20.00 32.00 20,00 26.00 42.0026.00נוויסואגגילהג/מאיקה
 לוציהסנטהגרנדה
 )רפ'(פגמה )אי(דומיניק

 התעלה( )אזורפנמה )רפ'(דומעיקנה
קובההאיטי

 ריקהקוסטה )רפ'(הונדורס

ונצואלהאורוגואי3.
סורינםאקואדור
פוקלנדארגנטינה
פרגואיבוליביה
58.00 12.30 14.70 26.00 42.00 20.00 26.00 49.0028.00פרוברזיל

צ'יליגויאנח
קולומביה הצרפתיתגראגה

 אפריקהג.
טנזניהאוגנדה1.

.- הכף )איי ורדהכףגאנה

7.6030.00 8.20 16.00 26.00 20.00 26.00 32.0019,00הירוק(גמביה
ליבריהזמביה
 ' )'מאוריצזס השנהבחוף

**



השירוהים
כמשמעותה מאת הגשלהיםעתונים אהרוס דוארדברימכהבים לעיווריטספרות

- , י. ,איגרתהארץ - - ק -  הדוארבאמנת העיתון שלהמערכת-
העולמית [כל25גרם 25עד גלויהחויל כל10גרם [ 10עד
 גרם 500 כל נוספימן גרס 15 [כל 15 עד [נוספיסאו אוגרם נוספימאו [ אוגרם

 מהם אוחלק ן חלקמהם או ן גרמחלקמהס[חלקמהם חלקמהםחלקמהם[

קניהסומאליהק הלנהסנטהמלאווי
7.6030.00 8.20 16.00 6.00ג 20.00 26.00 32.0019.00 ,רודזיהסנגלנ
ו

מאוריתאגיהאנגולה2.
מאליאת,פיה'
 )רח'מדגסקרבוצואנה
מלגשית(בורונדי
מוזמביק )דהום=(בגין
 )רפ'( אמריקניתמרכזגבון

7.6030.00 8.20 16.00 26.00 20.00 26.00 32.0019.00-גיג'רגיניאה)רפ'(
ניגריה כיסאוגיניאה
סוואזילנד המשווניתגימאה
 ליאתהסיירה אפריקהדרוס
 )אייס(סיישל אפריקה מערבדרום

 ופריגסיפה תומהסנטממיכיה(
צ'אל עיליתוולטה
 )איים(קומורים )רפ'(זאיר
 עממית( )רפ'קונגופוגר

קמרון של צרפתיתטריטוריה
ראוניון והאיסההאפר
רואנדהלסוטו

 אסיהד.
7.8032.00 8.40 00;18 29.00 20.00 26.00 35.0023.00חוגג-קונגאינדומיה

'נפאל .אירן
י

 -סיקיםאפגניסטן
 )ציילון( לגקהסריבחוטן

' )קמבודיה(קמפשואהבנגלה-דשה

תאילנדהודומ



"שירותים
 כמשמעותה מאת הנשלחים עהומם אחריט דואר דגרימכהנים לעיווריםספרות --

-הארץ  הדוארמאמנת ד~יתון שלהמערכהאיגרת_
העולמיתכל25גרם 25עד ג'"י'אוירכלשגרם 10עד
 גרם 500 כל נוספיםן ןכל15גרם 15עדנוספיטאו אוגרםנוספימאו אוגרם

 מהם חלק או ן מהם הלק או ן גרם מהםהלקחלקמהם מהם חלקחלקמהם

מקאוברוניי
סינגפורבורמה
 לאומנית( )רפ'סיןוייטנאם

 עממית( )רפ'סיןיפן
פיליפיניםלאוס
32.00 7.80 8.40 18.00 29.00 20.00 26.00 35.0023.00 הדרומיתקוריאהמלויה

 הצפוניתקוריאהמועוליה

 אוקיאניהה.
סולומוןאוסטרליה

 ארה-ג( של )אייססמואה וטורסבנקס
 )של המערביתסמואהגואם

ניו-זילנד( ואליסג'ילברט
 הצרפתיתפולינזיהוייק
פידי ופוטונהוליס

פיטקרןטוקלאו
56.00 12.30 14.70 26.00 42.00 20.00 26.00 49.0028.00פגינגמידויי
 התרשה( )גיניאהפפואה )א=מ(מריאלים
קוקמרשל
 החדשהקלדוניה הברידםניו

 )איים(קיוליניםניו-זילנד
רוסניו



 והיבשה הים בדרך הנוצלתים הדואר לדגרי כלליים עוירותים ג':חלק
 האוירובדרך

 בלירותהתשלוםהשירות

20.00 דואר דברויישום1,
100,00 אחד למען המיועד דפוס דברי של שקרישום2.

10.00 רשום אחר דואר דבר או חבילה מסירתאישור3.

56.00 דואר דבר של )אקספרס( וחדת מ רהמס4.נ
32.00 בחו"ל לנמען חשלה אי-מסירת בדבר להודעה רשום בדוארתשובה5.

 למען או לשם לארץ לחוץ שנשלח דואר דבר של רשומההפניה6.
43.00 לארץ בחוץאחרים

 שנשלח הדואר דור של החזרתו בדבר לארץ לחוץ רשומהפנייה7.
43.00 לארץלחוץ

 לחוץ שנשלה דואר דבר של היזק או אבדן בדבר חקירהעריכת8.
43.00לארץ

 הנמען שסרור כינר לאיץ לרוץ השלה גולת שי רשומההפנייהשו.

 בין-לאומי תשובהשובר11.

 )מלבד לארץ נ:חוץ לנמען מסירתה אי עקב לשולח חבילההחזרת12.
65.00 ק"ג 1עד - לארץ( בחוץ הדואר מינהל* מאת הבדרשות ההחזרההוצאות,.

80.00 ק"ג 3 עד ק"ג מ-1למעלה
100.00 ק"ג 5 עד ק"ג מ-3למעלה
150.00 ק"ג 10 עד ק"ג מ-5למעלה
240,00 ק"ג 15 עד ק"ג מ-10למעלה

 ההחורה הוצאות )מלבד בארץ למען לארץ מחוץ חבילההפניית13.
 י לארץ( בחוץ הדואר מינהלי מאתהנדרשות
65.00 ק"ג 1עד

80,00 ק"ג 3 עד ק"ג מ-1למעלה
' ק"ג 5 עד ק"ג מ-3למעלה

( . 100,00
150.00 ק"ג 10 עד ק"ג מ-5למעלה
240.00 ק"ג 15 עד ק"ג מ-10למעלה

43.01 הטומרה לתר לארץ, מ"ת שהניעה מבילה שי היוו ארווה~ו.

13.00 המוצא ארץ שללתעריף

-

 טוגו לפי המשלוח ומי )מלבד לארץ לחוץ דואר בדבר טיפול דמי16.
 הצהרת לפי שתכולתו, זו( כתוספת ב' או א" חלק לפישנקבעו
270.00 גבוה ערך בעלת היאהשולח,

 לכך. שנקבעו דואר בסביפי רק ביתן זה שירותהערה:

 מודעייצדק , 1980( באוגוסט )14 תש"ם באלולב'
 התקשורתשו' 47_3(נחמ

1235ב 19.8.1980 תש"ם, באלול ו' 4156, התקנותקובץ



 הש"ם-1980 3(, מס' )היקון טלפון( )העדיפי הדוארהקנונו

 הכספים ועדת ובאישור 1 חדש[ ננוסח הדואר לפקודת 62 סעיף לפי טמכויתיבתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני הכנסת,של

 בעדתעלוס
 שירות. אותו לצדשנק1נע טלפוןשירות

 1980(, באוגוסט )15 תש"ם באלול ג' ביום אלה תקנות של תחילתן2*תחילה

 2 תש"ם-1980 טלפון(, )תעריפי הדואר תקנות3.ביטול
-  

 בטלות,

 ראשתהמושפת
 בין-עירוניות לשיחות תשלומיםלוח

 ישיר חיוג באמצעות : א'חלק
 המחוברים מינויים ואל א' בלוח המפורטות למרכזות המחוברים מבויים ביןשיחה
 המתקבל המקומיות השיחות במספר במדדת להלן, ב' בלוח המפורטותלמרמזות

 התקופתן את מסמלת ההיכר אוה היכר, אות כל בצד שצויינה בתקופה השיהה שלהתקופה מחלוק*
 נמצאת. היאשבצידה

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

 אחת מקומית כשיחה הו,קופה של חלק כלגם
 ה' עד א'בימים ה' עד א'בימים
 השעותבין השעותבין

  07.00-19.00,פפ.ד4=ים.19
 13.00 משעה ו'וביום משעה ויוביום
 07.00 בשעה א' יוםועד 13.00 שעה עד07.00

 לילה()תעריף יום()תעריף ההיכראות

90180א
60120ב
2040ג

 טלפונאי באמצעות : ב'חלק
 המפורטות למרכזות המחוברימ מבויים בין פעמית חד גוביינא שיחת בעדהתשלום1.

 כדלקמן: יהיה ב' בלוה המפורטות למרכזות המהוברים מנויים ואל א'בלוה

* :: יב:ונ:ךרבי:  לטהרתו 07.00-19.00השעות
לירות ההיכראות

61.00א
72.00ב
112.00ג

 לירות. 40.00 טיפול דמי במזמין, התלויות מסיבות לפועל יצאה לא השיחה כאשר2.
-  561. עמ' 29, חדש נוסח ישראל, מדיגתדיו:י-

 571נ. עמ' תק"ם, ק"ת2

 19.8.1950 תש"ם, באלול ז' 4156, התקנותקובץ.2236



 א'לוח

;dh- םספט5ם ששאשאש י המרכזות2נ  -.'ם.2ש::אן י יוג ח אזורב 5 םאש "ש ~שוט5ס
-:ב: המרכזות מנויי אל. 1

 חיוגבאזור
גגגגגבגגגבגגא לים ש ויו. ()02
גגנגגבאבאגגאגתל-אביב)03(
בבבגגגגגגגאגגחיפה)04

גגגגבבגגגגבאג אשקלון)051(

גגגגגבאבאגגאג ע ר ש ה ת צום ( 05)2
גגגגגגבאג 'גגבג ה גי ת נ ( 05 3)
גגגגגבא ב,אגגאג ן איילו ת צומ ( 054)

גגגגגאבגבבגבב אשדוד)055(
גגגבאגגגגבגגג באר-שבע)057(
גגגאבגגגגגגגג אילת)059(
גבאגגגגגגגבגג חדרה)063(
 עפולה)065(

.
באבגגגגגגגבגג

אבגגגגגגגגבנג טבריה)067(

 הוא חיוג אזור אותו בתוך אחרת במו'כזת מנוי לבין אחת במרכזת מנוי בין השיחותתעריף
 א'. תעריף -אחיד
 החיוג: באיזורי המרכזות פירוטלהלן

 02 ההיוכ באשור מרכזות/
-  

 שמעו. בית ירושלים;
 03 החיג באיזורמרכזות

-  
 לציון; ראשון פתת-תקוה; גוריון; בן ב.ת. לוד דגן; בית 1 תל-אביב
 העין.ראש

 04 החיוג באיזורמרכזות
-  

 עתלית; עכו; נהריה; מעלות; כרמיאל; חמידיוו; כפר יקנעם; 2; תיפה
 שלומי. טבעון;קרית

 051 החיוג כאיזורמרכזות
-  

 שדרות. קרית-גת; אשקלון;
- 052 החיוג באיזורטרכזות  תל-מונד. הרצליהן 8; רעננה 
 053 החיוג באיזורמרכזות

-  
 יונה. כפר יהוז.ה; אבן ויתקין; כפר נתניה;

- 054 החיוג באיזורמרכזות  
 יבנה. איילון; צומת רחובות;

 035 החאג באיזורמרכזות
-  

 מלאכי. קריו2 יבנה, גן גדרה; אשדוד;
- 057 החיוג באיזורמרכזות  ישע; נתיבות; רמון; מצפה ירוחם; דימויה; אופקים; באר-שבע; 

 יהב. עיןערד;
 058 החיוג באיזורמרכזות

-  
 אילת.

 063 החיוג באיזורמרכזות
-  

 ציון. חיבת עקיבא; אור חגה; פרדס יעקב; זכרון בנימינה; חדרה;
- 665 החיוג באמורמרכזות  חרוד. עין נצרת; נהלל; מעמק; מגדל שאן; בנת עפולה; 
 067 החיוג באיזורמחכיות

-  
 פינה; ראש שמונה; קרית צפת; עילבון; מירוז; כנרתי; טבריה;
 תבור.כפר

 ויהוד. אזור גבעתיים, אונו, קרית בת-ים, חולון, ברק, בני גו, רמת בתל-אביב, המרכזות כולל1.

 אחא. וקיי'ת ים קרית הכרמל, טירת מוצקי,, קרית בחיפה, המרכזות כולל2.

 השרון. זהור סבא כפר ברעננה, המרמות כולל3.
 בצמח. המרכזת כולל4,
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 ב'לות

 מאתשיחה

 )02(ן ירושליו: חיוג באזור למרכזת המחוברמגוי1.
 בירושלים למרכזת המחובר מנוילמעט

 FPW בלוה המפורשוה המרכזוה לאתה המחוברמנוי

 )02( ירושלים חיוג באזור מרכזתלמעט

 בירושלים למרכזת המחוברמנוי

 )065( עפולה חיוג באזור למרכזת המהוברמגוי

 א', בלות המפורטוה המרכזות לאחת המחוברמנוי
 )065( עפולה חיוג בניזור מרכזתלמעט

 השרון צומת הי"ג באזור למרכזת המתומרמ14י
)052(

 א', בלוח המפורטוה המרכזות לאחת המחוברמגוי
 )062( השרון צומה חיוג באזור מרכזהלמעט

 )053( גתגיה חיוג באזור למרכזה המחוברמגוי8.

 א'ן בלוח המפורטוה המרכזות לאחת המחיברמ14י9.
 )053( נתניה חיוג באזור מרכזתללעט

 )051( אשקלון היוג באזור למרכזת המתוברמגת10.

 א'ן בלוח המפורטוה המרכזות לאחה המחובר מנויןן.
 )051( אשקלון חיוג באזור מרכזהלמעט

 א' בלוח המפורטוה המרכזוה לאחת המתוברמנוי

 באר-שבע חיוג יאזור למרכזת המחוברמנוי
)057(

 אשקלון היוג באזור המרכזות לאחת המחוברמנוי
 )059( אילה חיוג באזור או)051(

 א'ן בליח המפורטוה המרכזוה לאחתמנוי.המחובר
 שבע באר התיוג באזורי המרכזות אחתלמעט
 )059( אילת או )051( אשקלון)057(1

 )087( טבריה היוג באזור למרכזה המחוברמנוי

 חיפה חיוג באזור המרכזות לאחת המחוברמנוי
 )065( עפולה היוג נאזור אז)04(

 א', בלות המפורטות המרכזוה לאתה המהוברמנוי
 )087(, טבריה החיוג באזור המרכזוה אחתלמעט
 )065( עפולה או )04(חיפה

-
התשלוןאל-

 מעלה או ארבע קנייה חברון, רמאללה, יריחו,לחט, בית- אבו-דים-אלעזריה, המרכזות לאחה המחוררמנוי
אפרים.

 מעלה או ארבע קרית חברון, רמאללה, ירמזו,לתם, ביה- אבו-דיס-אלעזריה, המרכזות לאחת המחובימנוי
אפרים.

 חברון, רמאללז:, יריחו, המרכזות לאחת המחוברמנוי
 אפרים. מעלה או ארבעקרית

 ג'נין למרכזת המחוברמנוי

 ג'נין למרכזת המחוברמנוי

 קלקיליה למרכזת המחוברמנוי

 קלקיליה למרכזת המתוברמנוי

 כרם טול למרכזת או שכם למרכזה המחוברמנו;

 כרם טול למרכזת או שים למרות המחוברמגוי

 חאן דיר-אל-בלח, עזה, המרכזות לאחת המהוברמנוי
 ובליה או רפיתיונם,
 חאן דיר-אל-בלח, עזה, המרכזות לאחת המחוברמנוי
 ג'בליה או רפיחיונס

 באופירה למרכזת המחוברמנוי

 בשדות למרכזת המחוברמגוי

 בשדות למרכזת המחוברמנוי

 בשדות למרכזה המחוברמנוי

 יהודה בגי למרכזת או קצרין למרכזת המחוירמנוי
 יהודה בגי למרכזת או קצרין למרכזת המחוברמנוי

 יהודה בני למרכזת או קצרין למרכזה המחוברמגוי

 הקבועים ההעריפיםלפי
 היוג אזור אל א'בלוח

 )02(ירושלים

 א'תעריף

 א'העריף

 הקבועים ההעריפיםלפי
 חיוג אזור אל א'בלות
 )065(עפולה

 א'העריף

 הקבועים התעריפיםלפי

 "ייש אין :::2
 א'העריף

 הקבועים ההעריפיםלפי
 חיוג אזור אל א'בלוח
 )053(נהגיה

 א'העריף

 הקבועים ההעריפיםלפי
 היוג אזור אל א'בלוח

 )051(אשקלון

 ג'תעריף

 א'תעריף

 ב'העריף

 ג'העריף

 א'תעריף

* ב'תעריף
 ג'העריף

 א'העריף



 שמהתוספת
 -כתוספתזו

 התקשורת משהד של ציבורית טלפונים למרכזת המחובר קו - ישיר" מרכזי"קו
 יוצאות לשיחות או נכנסות לשיחות 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 ביביהם אשרשונים"

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

-מטר; ,,. 100 על עולה !אינו הקו קצות שני בין האוירי המרחק כאשר-"א"
 מטר; 100 על עולה הקו קצות שני בין האוירי המרחקכאשר-עב"ץ
 מטר; 3000 על עולהואינוי

 מטר; 3000 על עולה הקו קצות שני כין האוירי המרחקכאשר-"ג"

 מקומות שני ג;תחום והוא שלוחה או ישיר מרכזי קו שאינולו- ביו-עירוניעקו
86אן

 ו
 ביל-עירונית שיחה של זה הוא השיחה תעריף ביביהםאשר שונים" לשירותים

 המרכזת או הראשי הטלמון לבין בינה האוירי שהמרחקשלוחה- א""שלוחה
 מטר; 100 על עולה אינוהפרטית

 המרכזת או הראשי הטלפון לבין בינה האוירי שהמרחקשלוחה- ב"ושלוחה
 מטר; 3000 על עולה ואינו מטר 100 על עולההפרטית

 המרכזת או ההאשי הטלפון לבין בינה האוירי שהמרחקשלוחה- ג""שלוחה
 מטר; 3000 על עולההפרטית

 וסיקר(, טלפרינטר טלקס, )תעריפי הדואר בתקנותכמשמעותו- ישיר" טלקסיקו
 4.הש"מ-1980

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

 התקנה : א'הלק

 קבועה התקנה : איטימז

*
15,200 ישיר מרכזי קו%.

15,200. מנוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר מרכזי קו2.

930 הראשון השקע למעט ישיר מרכזי לקו מהובר שקע כל3.

930 פרטית למרכזת או ממתג עם לשלוחה המהובר שקע כל4.

- 599. עמ' כשלאח, 451: עמ' השלעז; 842; עמ' תשל"ד, 1704; עמ' תשל"ג, ק"ת3
 1962. 1562, עמ' תש"ם, קעת4

2239 19.8,1980 תש"ם, באלול ו' 4156, התקנותקונץ



התשלום"שירות

 קו של ראשון טלפון למכשיר נוטף מיטלטל טלפוןמכשיר5.
1,215 ישירמרכזי

 של לשלוחה מחובר שקע עבור תקע עם מיטלטל טלפוןמכשיר6.
1,215 פרטית מרכזה של לשלוחה או ישיר מרכזיקו

2,430 מטר 100 על עולה שאינו למרחק -פעמון7.

15,200 מטר 150 על עולה ואינו מטר 100 על העולה למרחק -פעמון8.

1,890 פרטית למרכזת בומ21תשפופרת9.

3,780 פרטית למרכזת כפולה או יחידה ראשמערכת10.

 מטר, 100 על עולה שאינו למרחק אזעקה ונקודת אזעקהמערכת11.
3,645 הקולמעט

 א930 מטר 100 על עולה שאינו למדחק נוטפת אזעקה נקודתכל
 או מנורה לחבר ניתן אליו הטלפון, צלצול של לאיתות מתקן12,

1,420 המנוי רכושפעמון

1,215 )טקסומטר( ישיר בקו מונה פעימות למנייתמכשיר13.

 מטר 10 או מטר 6 מטר, 4.5 מטר, 3.5 נ:אורך שושןפתיל14.
530 רגיל טלפוןלמכשיר

930 שמיעה לכבדשפופרת15.

2,430 רב-קווי טלפוןמכשיר16.

 רכוש או התקשורת משרד רכוש לעיבוד, גתונימ להעברתמתקן17.
 - הקו למעטהמנוי,
14,175 לשניה )ביט( העברה יחידות 200כשמועברות)א(

14,175 לשניה )ביט( העברה יחידות 1,200 עד 600כשמועברות)ב(

14,175 לשניה )ביט( העברה יחידות 2,400כשמועברות)ג(

14,175 לשביה )ביט( העברה יחידות 4,800כשמועברות)ד(

 ש14,175 לשניה )ביט( העברה יחידות 7,200כשמועברות)ה(
28,350 לשניה )ביט( העברה יהידות 9,600כשמועכרות)ו(

28,350 לשניה )ביט( העברה יועדות מ-9,600 למעלהכשמועברות)ז(

 למספר אחת ובעונה בעת בד"כור מידע של למסירה טלפוןמכשיר18.
21,465 פיקוד( טלפון )להלן קבע דרך אליו מהוברים שקוויהםמנויים

15,200 פיקוד לטלפון מנוי של קוחיבור19.

 - הרץ 3400 - 300 של פס ברוחנ: שונים לשירותים מקומי קו)א(20.
 ידיבור)1(

 19.8.1980 תשע, באלול ז' 4155, "תקנותקובץ2240



התשלום בלירותהשירגת

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

 צילומיםלהעברת)3(
 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת)4(

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדין,רשויה
 המנהל ידי על אושרובקוע'ו

2,480"א"
15,200"ב"
85,450"ג"

 9600 של במהירות לעיבוד נתונימ להעברת מקומי קו )1()ב(
 ומעלה לשניה )ביט( העברהיחידות

 50- של פס ברוחב תקשורת להעברת מקומיקו)2(

 אושרו בקו העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבדכדיןוחשי, רשויה אלחוטי לקשר תחבה אל מנקודה הרץ10,000ששא
 המנהל ידיעל
7,500"א"
46,575"ב"
107,825"ג"

 להעברת המשמש שונים לשירותים מקומי קו לשיפורציוד21.
5,265 בלבד לעיבודנתובים

 התשלום עלנוסף
 20 פרטלפי

2,430 "א"שלוחה22.

15,200 "ב" שלוחה)א(23.

 משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר)ב(
2,430 המנוי השבון על התקשורת משרד ידי על אוהתקשורת

84,450 "ג" שלוחה )א(24,

 משרד בהיתר המבוי ידי על מותקנת הרשת כאשר)ב(
2,430 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידי על או*התקשורת

 בשיחות הוא חשבונו לחיוב מנוי של המרנה להפעלהמתקן.
21,465 נכנסותבין-עירוניות

 המשטרה מוקד בין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוני ציוד )א(26,
60,750 הציבורית הטלפון ברשת המנותב המבוילבין

4,660 )א( בסמקה האמור לציוד המחובר אזעקהמתג)ב(

 - הציבורית הטלפון ברשת טכניות תקלות למניעתמיתקן27.
 לעיבוד נתובים להעברת המבוי, רכוש מיתקן, מחיבוףכתוצאה
4rf~BiIYוצילומים

2241 19.8,1983 תש"ם, באלול ז' 4155, התקנותקובץ



 ,ת 1 ר י שה
התשלש
בלירות

 לטלפון מנוי של בכנסות שיחות של אוטומטית להעצרהציוד28.
2,430 מראש קבוע אחר מנוישל

 לטלפון מנוי של ,בכנסות שיחוו; של אוטומטית להעברהציוד29.
 עבור הודעות לקבל המנהל ידי על שהורשה אחר מנוישל

2,430 אחריםמנויים

 ,-4מ, אפשרות עם אנשים מספר עם ועידה שיחת לקיום מיתקן30,

21,465 השיחהחסימת

1,280 ישיר בחיוג בינלאומיות שיחות לחסימתשירות31.

 של התקנה תתבקש כן אם אלא 16 בפרט כאמור קווי יב טלפון מכשיף יותקן לא : ה ר עה
 ישירים מרכזיים קווים משני לפחות המורכבת קווי רב טלפון של המערכתכל
 קווי. רב טלפון מכשירי עשרה עד מארבעהוכן

6 זמנית התקנה בי:סימי
 שנקבעהתשלום זמנית התקנה כל1.

 השירות אותולצד
 א'בסימן

 זמני או קבוע טלפון שירות - העתקה : ב'חלק
 החרש המקום לבין המיתקן מותקן בו המקום בין המרחק כאשר : א'מימן

 אווירי בקו מטר 100 על עולהאינו
1,215 ישיר מרכזיקו1.

 - "א"שלוחה2,
1,215 "א" שלוחה נשארת היאאם

15,200 "ב" לשלוחה הוננכת היאאם

 - "ב"שלוחה3,
1,215 "ב" שלוחה נשארת היאאם

835,450 "ג" לשלוחה הופכת היאאם
1,215 "ג"שלוחה4.

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

 לשניה)ביט(
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'השייונו התשלוםן

בלירות

 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת)4(
 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדיןרשויה
 המנהל ידי על אושרובקו
1,215 "א" מקומי קו בשאר הואאם

15,200 "ב" מקומי לקו הופך הואאם
4

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

 של פס ברוחב תקשורת להעברת "א" מקומיקו)2(
 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה הרץ10,900-50

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדיןרשויה
 המבהל ידי על אושרובקו
1,215 "א" מקומי קו בשאר הואאם

46,575 "ב" מקומי לקו הופר הואאםש**

 300- של פס ברוחב "ב" שונים לשירותים מקומי קו )א(-8ע
 - המשמש הרץ3400
לדיבור)1(
 צילומיםלהעברת)2(
 העברה יחידות 7200 עד לעיבוד בחוניםלהעברת)3(

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

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדיןרשויה
 המבהל ידי על אושרובקו
1,215 "ב" מקומי קו נשאר הואאם

35,450 "ג" מקומי לקו הופך הואאס

 במהירות לעיבוד נתובים להעברת "ב" מקומיקו )1()ב(
 ומעלה לשניה )ביט( העברה יחידות 9000של

 של פס ברוחב תקשורת להעברת "ב" מקומיקו)2(
ה אלחוטי לקשר תחבה אל מנקודה הרץ10,000-50 י ו ש ר  העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדין*

 המצהל ידי על אושרובקו
1,215 "ב" מקומי קו נשאר הואאם

107,325 "ג" מקומי לקו הופך הואאם

1,215 קו של קצה לכל "ג", שונים לשירותים מקומיקו7.

930פעמון8.

930 ישיט מרכזי לקו המחובר ראשון שקע למעטשקע9.

1,215 )טקסומטר( ישיר מרכזי בקו מוצה פעימות למבייתמכשיר10.
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, . ה 1 ר י שה

 התשלים
בלירותן

 מנורה לחבר ניתן אליו הטלפון, צלצול של לאיתותמתקן11.
1,215 המנוי רכוש פעמון,או

2,025 קווי רב טלפון מכשיר12"

3,440 הקו למעט לעיבוד, נתובים להעצרת מתקן18.

215 הקו למעט אחת, אזעקה נקודת בלי או עם אזעקה מערכת14.
610 נוספת אזעקה נקודת כל.

 שלוחה של או שונימ לשירותים מקומי קו כל של תואי שינוי .15
1,215 הפרטית המרכזת או הראשי הטלפון מהעתקתכתוצאה

1,215 פיקו'דטלפון16.

 לה- התשלוםמלבד פרטיתמרכזת17.
 למי- הקוויםעתקת

 פשיש%.1ורטות
 המרכזתלהעתקת
 עצמההפרטית

 המשטרה מוקד בין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוני ציוד )א(18.
1,820 הציבורית הטלפון ברשת המנותב המנוי,לבין

1,215 המנוי רכוש - האזעקה מערכת של הקצווהציוד)ב(
930 )א( בפסקה האמור לציוד המחובר אזעקהמתג)ג(

 כתוצאה הציבורית הטלפון ברשת טכניות תקלות למניעתמתקן19.
1,215 וצילומים לעיבוד נתונים להעברת המנו", רכוש מתקן,מחיבור

 מנוי של לטלפון מנוי של שיחות של אוטומטית להעברהציוד20.
1,215 מראש קבועאחר

 מנוי של לטלפון מנוי של שיחות של אוטומטית להעבדהציוד21.
1,215 אחרים מנויים עבור הודעות לקבל המנחל ידי על שהורשהאחר

 1 המקום לבין המיתקן מותקן בו המקום בין המרחק כאשר : ביסימן
 אווירי בקו מטר 100 עלעולה

5,450 , ישיר מרכזיקו

 כתוצאה "א" שלוחה של תוא" שנוי או "א" שלוחההעתקת
 - הפרטית המרכזת או הראשי הטלפוןמהעתקת

1,215 "א" שלוחה נשארת היאאם

15,200 "ב" לשלוחה הונוכת היאאם

35,450 "ג" לשלוחה הופכת היאאם
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- - ן-  
התשלוטן בלירותןה

 כתוצאה "ב" שלוחה של חואי שבוי או "ב" שלוחההעתקת8,
 נשארת היא אס הפרטית המרכזת או הראשי הטלפוןמהעתקת
5,450 "ב"שלוחה

35,450 "ג" לשלוחה הופכת היאאם

 או התקשורת, משרד בהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשרחאא
1,215 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידיעל,-

 בתוצאה "ג" שלוחה של חואי שנוי או "ג" שלוחההעתקת4.
5,450 הפרטית המרכזת או הראשי הטלפוןמהעתקת

 או התקשורת משרד בהיתר המבוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
1,215 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידיעל

 "ח "49,%' ש' DD היי"ש ". שית ::ב"'יית"%.
לדיבור)1(
 צילומיםלהעברת)2(
 העברה יחידית 7200 עד לעיבוד נתוניםלהעברת)8(

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

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדיןרשויה
 המנהל ידי על אושרובקו
1,215. "א" מקומי קו נשאר הואאם
15,200 "ב" מקומי לקו הופך הואאמ

85,450 "ג" מקומי לקו הופך הואאמ

 משרן. באישור המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
 חשבון' על התקשורת משרד ידי על אוהתקשורת
1,215ממנוי

 9600 של במהירות לעיבוד בחונים להעברת "א" מקומי קו )א(6.
 ומעלה לשניה )ביט( העברהיחידות

 10,000-50 של פס ברוהב תקשורת להעברת "א" מקומיקו)ב(
 ובלבד כדין רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מבקודההרץ
 המנהל ידי על אושרו בקו העברתה ודרך התקשורתשסוג
1,215 "א" מקומי קו בשאר הואאם
46,575 -ב" מקומי לקו הופך הואאם

107,325 "ג" מקומי לקו הופך הואאם

 התקשורו1 משרד בהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
1,215 המנוי חשבון על התקשורת משרד ידי עלאו
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התשלום ת 1 ר י ש" בלירותן

 הרץ 3400-300 של פס ברוחב "ב" שונים לשירותים מקימיקר
 -המשמש
לדיבור)1(
 צילומיםלהעברת)2(
 העברה לחידות 7200 עד לעיבוד נתוניםלזזעברת)3(

 לשמה)ביט(
 אלחוטי לקשר תחבה אל מנקודה תקשורתלו;עברת)4(

 העכרתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדיןרשויה
 המנהל ידי על אושרוב';ו
5,450 "ב" מקומי קו נשאר הואאם

35,450 "ג" מקומי לקו הופך הואאנ(.

 או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתמאשר
 9600 של במהירות לעיבוד נתונים להעברת "ב" מקומיקו)א(8. *1,215 המנוי זזשבון על התקשורת משרד ידיעל

 ומעלה לשניה )ביט( העברהיחידות
 50--10,000 של פס ברוחב תקשורת להעברת "ב" מקומיקו)ב(

 ובלבד כדין רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודההרץ
 המנהל לדי על אושרו בקו העברתה ודרך הוזקשורתשסוג
5,450 "ב" מקומי קו נשאר הואאם

107,325 "ג" מקומי לקו הומך הואאם

 התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
1,215 המנוי חשבון על התקשורת משרד יזיי עלאו

 הרץ 3400-300 של מס ברוחב "ג" שובים לשירותים מקומיקו9.
 -ממשמש
לוייבור)1(
 צילומיםלהעברת)2(
 העברה יחידות 7200 עד לעיבוד נתוניםלהעברת)3(

* לשניה)ביט(  אלחוטי לקשר תחבה אל מנקודה תקשורתלהעברת)4(
 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדיןרשויה
5,450 המנהל ידי על אושרובקו

 התקשורת משרד כהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
1,215 המבוי חשבון על התקשורת משרד ידי עלאו

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

 ומעלה לשניה)ביט(
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 אחדלהגדשהשירות
 בלירותן

930 פעמון 11.א

930 ישיר מרכזי לקו המחובר ראשון שקע למעט שקע12.

11815 )טקטומטר( ישיר מרוד בקו מונה פעימות למניית מכשיר13.

2,025 קווי רב טלפון מכשיר14.

5,450 קצה לכל שונים, לשירותימ מקומי קו15.

5,450 הקו למעט לעיבור, נתונים להעברת מתקן16,

ק[)
 :יפי,

ש -א"  ".ה 
 ועי

5[1,2 הקו ימעט א"ת.
610' נוטפת אזעקה נקודתכל

 או מנורה לחבר ניתן שאליו טלפון, צלצול של לאיתותמיתקן19.
1,215. המנוי רכוש -נפעמון

 התשלוםמלבד פרטיתמרכזת20.

 לה-

 למי. הקוויםעווקת
 זה, מימן לפיניו;ם.

 הממשיותהו:וצאות
 המרכזתלהעתקת
 עצמההפרטית

 המשטרה מוקד בין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוביציוד )א(21,
5,450 הציבורית הטלפון ברשת המנותב המנוי,לבין

5,450 המבוי רכוש - האזעקה מערכת של הקצווהציוד)ב(

 כתוצאה הציבורית הטלפון ברשת טכניות תקלות למניעתמיתקן22.
1,215 וצילומים לעיבוד נתונים להעברת המבוי, רכוש מתקן,מחיבור

 אחר לטלפון מנוי של נכנסות שיחות של אוטומטית להעברה ציוד2%.
1,215 מראשקבוע"%

 של לטלפנן מנף יכל נכבסות ריחות 'טל אוטומטית להעברה ורצ24.
 מבויים עבור הודעות לקבל המנהל ידי על שהורשה אחרמנוי

1,215אחרים

 מחו'ברים, הס שאליהם הפרטית המרכזת או השלוחה אוהישינו המרכזי הקו העתקת תתבקש אם זולת ייבחן, 14 עד 2 לפרטים השירות : ' א ה ר עה

 העתקה תתבקש אס אלא 14( פרט )לפי קוף רב טלפון מכשיר יועתק לא : ' ב ה ר עה
 קווי. רב טלפון של המערכת כלשל
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 זמני או קבוע טלפון שירות - המרות : ג'חלק
התשלום שירותה

נלייותן

215,% "א" בשלוחה "שיר מרכזיקו1.

5,450 "ב" בשלוחה "שיר מרכזיקו2.

35,450 "ג" בשלוחה "שיוו מרכזיקו8.

 לשירותים מקומי בקו או "ג" או "ב" בשלוחה ישיר מרכזיקו4.
 בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשת כאשר "ג" או "ב"שונים
1,215 המנוי חשבון על התקשורת משרד יד" על או התקשורתמשרד

15,200 ישיר מרכזי בקו "א" שובים לשירותים מקומי קו או "א"שלוחה5.

 "ג", "ב", שונים לשירותים מקומי קו או "ג" או "ב"שלוחה6.
 - ישיר מרכזיבקו

 דרך מנותבים שובים לשירות"מ המקומי הקו או השלוחהכאשר

6 דרן מנות2'מ א'גס ששים לש,רותים המעלי היי או השלופה:אשר
5,450 התקשורת משרד של ציבורית סלמוניםמרכזת

5,450 ישיר מרכזי בקו ישיר טלקסקו7.

7,700 ישיר טלקס בקו ישיר מהפזיקו8.

 מרכזי בקו ובכנסות יוצאות לשיחות המשמש ישיר מרכזיקו9.
 המשמש ישיר מרכזי בקו או בלבד יוצאות לשיחות המשמשישיר

1,215 בלבד נכעסותלשיחות

 ישיר מרכזי בקו בלבד בכבסות לשיחות המשמש ישיר מרכזיקו10.
 לשי- המשמש ישיר מרכזי בקו או בלבד יוצאות לשיחותהמשמש
1,215 ונכנסות יוצאותהות

 ישיר מרכזי בקו בלבד יוצאות לשיחות המשמש ישיר מרכזי קו1%.
 המשמש ישיר מרכזי כקו או בלבד נכנסות לשיחותהמשמש
1,215 ובכנסות יוצאותלשיחות

2,430 ממתג בלי בשלוהה ממתג עם שלוחה .12

 זמני או קבוע טלפון שירות - השימוש : ד'חלק *8,780 ממתג עם בשלוהה ממתג בלי שלוחה13.

 ושלוחות קווים א':מימי
השירוה ההשלין

לחישא~  בלירותן

285 )2( בפרט המנויים אלה למעט מנוי לכל ישיר מרכזי קו1,

 להלן: המפורטות במרכזות למבויים ישיר מרכזי קו2.

 19.8.1980 הש"ב, גאלול ז' 4156, התכוהקובץ2248



 התשלום ן--
 בלירותן אחדלחודשהשקרות

 - )02( ירושלים חיוגבאזור)א(
 יעקבנוה שאולגבעת

 יובלקריתהורדוס
רמותכורש
 אשכולרמת ציוןמעוז

תלפיותמרחביהאא4
 )03( תלגאביב החיוגבאזור)ב(

צפוןחולוןאזור
קיראון אליהוידבני-ברק
 אביבוימת וייצמןירקוןבת-ים
 גןרמתמזרהגבעתיים

 יצחקרמתמערבדן

נורו.ה~יום4
 - )04( חיפה החיוגבאזור)ג(

מערבאחוזה
מפרץ הכרמלטירת
קרית-אחאכרמל
קרית-ים צרפתיכרמל
קרית-מוצקיןמזרח
425 השחרורמעלה

 -- מנוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר מרכזיקו3,
885' )2( בפרט המפורטותבמרכזות

 .- מבוי לכל - יותר או מנויים לשני משותף ישיר מרכזיקו4.
255 )3( בפרט המנויים אלהלמעט

265 אזעקה ובקודות אזעקהמערכת5.

 - הרץ 3400-300 של פט ברוחב שונים לשירותים מקומי קו)א(6.
לדיבור)1(
 יחידות 7200 של במהירות לעיבוד נתוניםלהעברת)2(

 לשניה )ביט(העברה
 צילומים להעברת)3(
 אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת)4(

 העברתה ודרך התקשורת שסוג ובלבד כדין,הרשויה
 המנהל ידי על אושרובקו
180"א"
540"ב"
1,620"ג"
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התשלום
 אחדלחודש ת 1 ר י שה

 בלירותן

 9600 של במהירות לעיבוד נתונים להעברת מקומיקו )1()כ(
 ומעלה לשניה )ביט( העברהיחידות

 10,000-50 של פס ברוחב תקשורת להעברת מקומיקו)2(

 כדין, רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מבקודההרץ
 אושרו בקו העברתה ודרך התקשורת שסוגובלבד
 המבהל ידיעל
540"א"
1,620"ב"
4,860"ג"

 נתונים להעברת המשמש שונים לשירותים מקומי קו לשפוףציוד7.
1,880 בלבדלעיבוד

 - עירובי ביןקו'8.
 -לדיבור)א(

485 אווירי ק"מ לכל מגנטו, הציבורית החיוג לרשת גישהללא

650 אווירי ק"מ לכל אחר, לקו גישהעם

659 אווירי ק"מ לכל צילומים,להעברת)ב(

 רשויה אלחוטי לקשר תחנה אל מנקודה תקשורתלהעברת)ג(
כדין
650 אווירי ק"מ לכל הרץ, 3400-300 של פסברוחב

1,460 אווירי ק"מ לכל הרץ, 10,000-50 של פסברוחב

 - ההעברה כשמהירות לעיבוד נתובים להעברת בינעירובי קו9.
390 לשניה )ביט( מעברה יחידות300-200)1(

430 לשניה )ביט( העברה יחידוה1200-600)2(

485 לשבלה )ביט( העברה יחידות2400)3(

825 לשמה )ביט( העברה יחידות4800)%

1,460 לשרה )ביט( העברה יחידות9600)5(

2,065 לשניה )ביט( העברה לחידות16,600-14,400)6(

4,860 לשביה )ביט( העברה למידות64,000-50,000)7(

8,235 לשביה )ביט( הסברה יחידות144,000)8(

 )לרבות אחת ממטרה ליותר המשמש בתוניס להעברת ביבעירוניקה10.
 לרבות בציוד שימוש או הקו מקצוות באחת מונקבי רבשמוש
 לעיבוד נהוגים ,והעברת לדיבור שימוש או שונים מסוגיםאפיקים
 - ההעברה כשמהירות אחת( ובעונהבעת

540 לשביה )ביט( העברה יחידות 300-200)1(

595 לשביה )ביט( העברה יחידות 1200-600)2(

225).
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התשלוםן
 אחדיחודש,השירות

בלירותן

675 לשניה העברה)ביט( 2400יחידות)8(

1,160 לשניה )ביט( העברה יחידות 4800)4(

2,025 לשניה )ביט( העברה יחידות 9600)5(

2,836 לשניה )ביט( העברה יחידות 16,600-14,400)6(

6,750 לשניה )ביט( העברה יחידות 64,000-50,000)7(

11,475 לשניה )ביט( העברה יחידות 44,000נ)8(א

 - "א"שלוחה11.
120. שלוחות 100 עד שלוחה, כלבעד

80 שלוחות מ-100 שלמעלה שלוחה כלבעד

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

.11*nm~w 
245 שלזהות מ-"19 שידעיה "נ.',ה

1,110 שלוחה כלבעד

 מיוחדים ושירותים מפשירים ב,:סימן
120 ראשון טלפון למכשיר נוסף מיטלטל טלפוןמכשיר1.

180 )טקסומטר( ישיר מרכזי בקו מונה פעימות למנייתמכשיר2.

610 רב-קווי טלפוןמכשיר3.

 ניתנים האחזקה שירותי כאשר לעיבוד, נתונים להעברתמתקן4.
 - הקו למעט התקשורת, משרו ידיעל
 לשניה )ביט( העברה יחידות 200כשמועברות)א(

9,315 התקשורת משרדרכוש

2,330 המנוירכוש

 לשניה )ביט( העברה יהידות 1,200 עד 600כשמועברות)ב(

14,780 התקשורת משרדרכוש*

2,330 המבוירכוכו

 לשניה )ביט( העברה יחידות 2,400כשמועברות)ג(
17,000 התקשורת משרדרכוש

4,050 המנוירכוש

 לשניה )ביט( העברה יחידות 4,800כשמועברות)ד(
22,275 התקשורת משרדרכוש

4,050 המנוירכוש
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 התשלוםן
בלירותן אחדלחודש ת 1 ר י 0'ה

 לשניה )ביט( העברה יחידות 7,200כשמועברות)ה(
40,700 התקשורת משרדרכוש

5,470 המנוירכוש

 לשניה )ביט( העברה יחידות 9,600כשמועברות)ו(
40,700 התקשורת משרדרכוש

5,470 המנוירכוש

 לשניה )ביט( העברה יחידות מ-9,600 למעלהכשמועברות)ז(
68,850 התקשורת משרדרכוש

11,140 המנוירכוש

 לבין המשטרה מוקד בין מקומי אזעקה למעגל אלקטרוניציוד5.
3,645 הציבורית הטלפון ברשתהמנוי

 "?.גורפת הסייף ברשת סגלות תקלות למנ.עתמיתקן9.
* נתודא" 425 צילומים זה ובכלל בתוגים להעברת המנוי, רכוש מיתקן,מחיבור

 של לטלפון מבוי של בכנסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד7.
180 מראש קבוע אחרמנוי

 של לטלפון מבוי של נכבסות שיחות של אוטומטית להעברהציוד8.
 מבויים עבור הודעות לקבל המנהל ידי על שהורשה אחרמנוי

160אחרים

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

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

 ושטרם שלוחות 100 על עולה המירבי שקיבולה פרטיתמרכזת10.
50 שלוחה מעגל לכל - המרכזת של הייצור משבת שנה 15חלפו
110 שלוחה מעגל לכל - המרכזת של הייצור משנת שנה 15חלפו

.110 התקשורת משרד רכוש ידנית פרטית מרכזת של מעגל כלבעד11.

220 התקשררת משרד רכוש אוטומטית פרטית מרכזת של מעגל כלבעד12.

305 ישיר בחיוג בין-לאומיות שיחות לחסימתשירות18.

1,030 נתונים למאגר התקשרות של בשירות עיקריכינוי14.

515 נתונים למאגר התקשרות של בשירות משבהכינוי15.

 19.8.1950 השש, באלול 1' 4156, התקנותקובץ2252



 בנמלים לאניות טלפון שירות ה':חלק
 בלבו'( שימוש ודמי ישיר מרכזי קו חיבור בעו הוא)התעריף

- - .  התשלוםן-
בלירות ת 1 ר י שה

 בנמל או חיפה כבמל הרציף יד על העוגבת לאביה ישיר מרכזיקו .1
 -אשדוד
750 ממנה לחלק או הראשונהליממה

345 ממנה לחלק או נוססת יממהלכל

 בנמל הראשי הגלים שובר יד על העוגנת לאביה ישיר מרכזיקו2.
 -חיפה
930 ממנה לחלק או הראשונהליממה

345 ממנה להלק או נוספת יממהלכל

 - אילת בנמל העוגנת לאניה ישיר מרכזיקיאחמ.

180 ממכה להלק או נוספת יממהלכל

 - אילת בנמל הנפט במעגן הערגנת לאניה ישיר מרכזיקו4.
465 ממנה לחלק או הראשובה.ליממה

180 ממבט לתלל או  נוספת יממהלכל

 מעגן מקום שינוי של במקרה הישיר המרכזי הקו  היבורשיווי5.
490האניה

 הטלפון במדריך רישום : ו'תלק

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

 - ראשוןרישום1.
 תשלוםללא רגילות באותיות מילים עשר עד)א(

610 רגילות באותיות מהן חלק או נוספות מילים חמש כל)ב(1

610 גדולות אותיות הכולל ראשוןרישום2.

 - נוסף רישומכל3.
610 רגילות באותיות מילים עשר עד)א(

610 רגילות באותיות מהן הלק או נוספות מילים חמש כל)ב(

1,220 גדולות אותיות הכולל נוסף רישוםכל4.
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 שונות : ז'חלק

 'התשלוםהשירות

 בלירותן

4.50 מקומיתשיחה1,

 .5,00 אסימון ידי על המופעל ציבורי מטלפון מקומיתשיחה2.

 שלוש בעדהתשלום מעוררצלצול3.
 מקומיותשיחות

 שלוש בעדהתשלום אוטומטי מעוררצלצול4,
 מקומיותשיחות

 ציבורי מטלפון טלפונאי באמצעות בין-עירונית שיחה '5.
 הראשונה התוספתלפי אסימון ידי עלהמופעל

 5.00 ועוד ב'חלק

* המורעי כעבודי מסלמון יש,ר נה,מ נפן-עירתיתשיוו6.  הראשונה התוספתלפי אסימון ידיעל
 השיחה כאשר א'חלק

 לפי מחושבתהמקומית
 2פרט

 שבקבעהתשלום ציבורי מטלפון לחוץ-לארץ שיחה7.
 לירות, 73.00ועוד

 מודיעין שירות באמצעות מנוי של טלפון מספרבירור8,
 שלוש בעדהתשלום הטלפון במדריך מופיע המבוקש המספר אס -14

 מקומיותשיחות
 תשלוםללא הטלפון במדריך מופיע איבו המבוקש המספראם

 מקומיתשיחה דובר שעון "15" לשירותפניה9.

 - פיקוד טלפון שלהפעלה10.
 מקומיתשיחה מהן חלק או הראשונות השביות5

ש4 מק ",, "1::2גי:ב:ב
 התק- משרד של מראש בהסכמה המנוי, רכוש עזר אביזר חיבוף11,

930 המגוי של פרטית למרכזת או טלפון למכשירשורת

 תשלוםללא "ג" או "ב" שלוחה ולכל מרכזי קו לכל - עברי טלפוןמדריך12.
 150 כרך לכל - כוסף עברי טלפוןמדריך

150 כרך לכל - לועזי טלפוןמדריך13.

150 סיני וצפרן עזה שומרון, יו;וו'ה, של עברי-ערבי טלפוןמדריך14.

 9.8.1980, תש"ם, באלול ז' 4156, התקנותקובץ2254



ההשיוםן גלירות)השירות

 2,430 ,, המנוי בקשת לפי - ממתג טלפון מכשיר ההלפת15.

2,430' המבוי בקשת לפי - רב-קווי טלפון מכשיר החלפת16,

 1,215' המבוי בקשת לפי - הגיל טלפון מכשיר התלפת17.

930 המנוי בקשת לפי - שקע החלפת18.

1,820, )טקמומטר( יסויר מרכזי בקו מונה פעימות למניית מכשיר החלפת 19.א

1,289 המנוי בקשת לפי - פעמון החלפת20.

930 המנוי בקשת לפי - טלפון מספר שינוי21,

730 מנוי של שם שינוירישום22.
 תשלוםללא לעברית מלועזית הוא השינוי שאמובלבד

 משרד בהסכמת - לאחר המנוי בקשת לפי הטלפוןהעברת28.
1,075*התקשורת

 תשלוםללא זוגו לבן שנפטר ממנוי הטלפוןהעברת
 תשלוםללא שכול להויה במערכה שנספה מנוי של הטלפוןהעברת25.
 רב-קווי טלפון של קיימת שבמערכת המכשירים בין קוהוספת26.

1,215: מערכת באותה למכשיר ממכשיף העברתואו

 - רב-קווי טלפון למערכת עזו"שירותי27.
 למפשיר המנועד ישיר מרכזי קו של הטלפוני הקשרהעברת)א(

1,215 מערכת באותה אחר מכשיר אל במערכתמטויימ

 או המערכת ממכשירי אחד  של  הלקית או מלאהחסימה)ב(
1,215ביטולה

1,215 פיקוד לטלפון המחוברים בקוויםשינוי28.

 או להגבלה אוטומטית פרטית במרכזת ,השלוחה במעגלשינוי29.
 בין- או מקומיות שלחות לביצוע החיוג אפשרויות שללהרחבה
 י880 שינוי לכל -עירוניות

 ביטול או ידנית פרטית במרכזת משלוחה חיוג אפשרותחסימת80.
380 '' הקיימתולהחסימה

 - המבוי בקשת לפי' - טלפון שירות של זמנית הפסקה )א(.
220, 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 המהובר קו של זמנית הפסקה )א(32.
220 מחדש וחיבורו ימים 6 על עולה שאינה לתקופה -המנו"

 בקשת לפי - פיקוד לטלפון המהובר קו של זמניתהפסקה)ב(
 תשלוםללא מחדש וחיבורו למיס 6 על העולה לתקופה -המנו"

20155' 19,5,1980 תק"ם, באלול וי 4,56, התקפתקובץ



. ת 1 ר י שה
התשלום

בלירותן

 מחדש והתקנתו - המנוי בקשת לפי - טלפון של זמניתהסרה33.
1,215 הקודםבמקומו

220 חשבון סילוק אי בשל ניתוק לאחר הקשרחידוש34.

 1,215 הטלפון מכשיר להסרת בסיון לאחר הקשר חודשאם

 הציבו- הטלפון לרשת לעיבוד נתונים להעברת מיתקן שלחיבור85.
 נעשות ואחזקתו והתקנתו המנוי רכוש הוא זה מיתקן כאשררית,
 כשמהירות הקו, למעט לכך, בו הכיר התקשורת שמשרד גוףבידי

 -ההעברה
8,645 לשניה )ביט( העברה יחידות2400)1(
6,210 לשניה )ביט( העברה יהידות4800)2(

10,935 לשניה )ביט( העברה יהידות9600)3(
85,525משש לשניה )ביט( העברה "הידות16,600-14,400)4(

62,100 לשניה )ביט( העברה יהידות144,000,)6(

 אחר מתקן לבין לעיבוד נתונים להעברת אחד מתקן ביןשיחה36.
 - מחשב לבין או לעיבוד נתוביםלהעברת
 מקומיתשיחה מהן חלק או הראשונות השניות30
 מקומיתשיהה נוספות שניות 30כל
 מקומיתשיחה מהן חלק או האחרונות השניות30

 הציבורית לרשת היבור בשל ניתוק לאחר הקשר וחידושבדיקה37.
 העלול מעשה בשל או הציבורית ברשת פגיעה או לפקודהבניגוד
2,430 בהלפגוע

220 המנוי בקשת למי שבותק לאחר אזעק,ה, מערכת של הקשרהידוש38.

 עקב השירות הפסקת לאחר אזעקה, מערכת של הקשרחידוש39.
220 המנוי "די על המוחזק בציודתקלה

 שגא3,850 נתונים למאגר התקשרות של לשירות רישוםדמי40.

י
8.70, ממנה חלק אודקה

 000נ כל בעד - וממנו הנתונים מאגר אל המועכרת התנועהנפה42.
26.00 מהן חלק אואותיות

 י ע ד ו מ ק ח צי 1980( באוגוסט )14 תש"ם באלולב'
 התקשורתשר

 19.8.1980 תש"ם, באלול זי 4156, התקנותקובץ2256



 2(, 1אס' )תיקנן ושיקר( טלפרינטר טלקס, )תעויפי הדוארתקנות
תש"ם-1980

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

 בעדתשלום
 טלקס,שירות

 וסיקרטלפרינטר

 שירות אותו לצד שנקבע בשיעור יהיה וטיקר טלפרינטר טלקס, שירות בעד התשלום1.
 בתוספת,במפורט

תטיל"  950נ(, באוגוסט )15 תש"ם באלול ג' ביום אלה תקנות שלתחילתן

פיסול  2 תש"ם-1980 וטיקר(, טלפרינטר טלקס, )תעריפי הדואר תקנות3.
-  

 בטלות.

תוספת
 - זובתוספת

 י התושווה משיו שי יינייית סיקס לאיני" "מציני "י - "ןיי. טיפס48י
- א""שלוחה  הפרטית הטלקס מרכית או הראשי הטלקס לבין בינה האוירי שהמרחק שלוחה 
 ; מטר 100 על עולהאינו

 הפרטית הטלקס מרכ';ונ או הראשי הטלקס לבין בינה האוירי שהמרחק שלוחה - ב"*שלוחה
 ; מטר 3000 על עולה ואינו מטר 100 עלעולה

- ג""שלוחה  הפרטית הטלקס מרכזת או הראשי הטלקס לבין בינה האוירי שהמרחק שלוהה 
 ; מטר 3000 עלעולה

 - שונים" לשירותים מקומי"קו
 מקומות שני בין והוא שלוחה או ישיר טלקס קו שאינו קו'

 טלפרינטר טלקס; שירות למתן המשמש אחת ציבורית טלקס מרכזת בתחוםהנמצאים
 - טיקראו

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

 עולה ואינו מטר 100 על עולה הקו קצות שני בין האוירי המרחק כאשר -"ב"
 י מטר 3000על

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

 3(, מס' ,תילנו מלפגו( והתייפי הסנאי 1תו11ת נלא;.תו - קלי" נקי*וו
-a~wri 1950.5 

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

 טיקר. אוטלפרינטר

 552, עמי 29, חרש נוסח ישראל, מרינת דיני1
 1562. עמ' ונשים, ק"ת2
 2236. עמ' תש"ם, ק"ת3

~
 ן

r,,p2257' 19.8.1980 תש"ם, באלול ;י 4155, התקנות



 התקגה : 4רחלק

 קבועה התקנה : א'טמע

התעלוס ת 1 ר י שה

15,200 ישיר טלקסקו1,

2,430 אחת כל - "א"שלוחה2.

15,200 אחת כל - "ב"שלוחה3.

35,450.,, אחת כל - "ג"שלוחה4.

 משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשת כאשר "ג" או "ב"שלוחה5.
2,430 המנול חשבון על התקשורת משרד ידי על אוהתקשורת,

3,645 לשונית דו או לשונית הד טלקס מכונת .6.

3,645 אלקטרונית סיקר או' טלפרינטר מכונת7.

3,645 בור 50 אלקטרומכבית טיקר או טלפרינטר מכונת8.

5,450 בוד 75 אלקטרומכנית טיקר או. טלפרינטר מכונת9.

 בוד 100 אלקטרומכנית טיקר או' טלפרינטר מכונת10,
290,י

2,430 נפרד אוטומטי שדר11.

2,430 סרט לניקוב אלקטרוני אביזר תוספת12.

2,430 בוד 50 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר סרט לניקוב תוספת13.

3,645 בוד 75 אלקטרומכני טיקר אר טלפרינטר למכשיר סרט לניקובתוספת14.

 100 אלקטרומכני ט~קר או טלפרינטר למכשיה סרט לניקובתוספת15.
4,860בוד

2,430 לשידור אלקטרוני אביזרתוספת16.

2,430 בוד 50 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידורתוספת17.

3,645 בוד 75 אלקטרומכנל טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידור תוספת18,

4,860 בוד 100 אלקטרומכני טלקר או טלפרינטר למכשיר לשידור תוספת19.

2,430 חוטים זוג לכל - מכנית מיתוג יחידת20.

4,860 חוסים זוג לכל - אלקטרונית מיתוג יחידת21,

2,430 נפרד ניקוב מכשיר22.

 - שונים לשירותים מקומיקו23.
2,430 אחד כל -"א"

15,200 אחד כל -"ב"

35,450 אחד כל -"ג"

 980ן,19,8 תש"ם, באלול י' 4156, 1',ווק,נות ~Yat,ג(נ-ברגע



 זמנית התקנה בי:סימן
 לצד שנקבעהתשלום זמנית התקנה כל1.

 א' בסימן שירגתאותו
דלעיל

 העתקה ב':חלק
 ו?חדש המקום לבין המיתקן מותקן בו המקום בץ המרחק כאשר אעטימן

 אווירי בקו סטר 100 על עולהאינוא
התשלום בלירותהשירות

1,215' ישיר טלקס קי כל1.

 - "א"שלוחה2.
 א' שלוחה נשארת היאאם

,1,215

 :.ך.1."יפימ-*
""154 ב יאייש"

1,215 ב' שלוחה נשארת היאאם

35,450 ג' לשלוחה הופכת היאאס

'_ על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר

 1,215 המנוי השבון על התקשורת משרדידי

1,215 "ג"שלוחה4.

 - הקו של קצה לכל "א", שונים לשרותיה מקומיקו5,
1,215 "א" נשאר הקואם

15,200. ל-"ב" הופך הקואם

 על או התקשורת משרד בהיחר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
1,215 המנוי חשבון' על התקשורת משרדידי

4 "ב" שונים לשירותים מקומיקו6.  

1,215 הקו של קצה לכל "ב", נשאר הקואם

450,ל3 ל-"ג" הופך הקואם  על או התקשורת משרד בהיתר המנף יף על מותקנת הרשת כאשר*י4
1,215 המנוי חשבון על התקשורת משרדידי

1,215 ' הקו של קצה לכל "ג" שונים לשירותים מקומיקו 4.7

 "א" שונים לשירותים מקומי קו של או "א" שלוחה של חואישינוי8.
 אס הפרטית הטלקס מרכזת או הישיר הטלקס קו מהעתקתכתוצאה
1,215 "א" נשארים הקו אוהשלוחה

15,200 ל-"ב" הופכים הםאם

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
1,215 המנוי חשבון על התקשורת לשרדידי

22% 19.8.1980 תק"ם, באלול ז' 4156, התקנותקובץ



התשלופ ת י ה י שה
בלירות

 "ב" שונים לשירותים מקומי קו כל של או "ב" שלוחה של תואישינוי9.
 אם הפרטית הטלקס מרכזת או ישיר טלקס קו מהעתקתכתוצאה
1,215 "ב" נשארים הקו אוהשלוחה

35,450 ל-"ג" הופכים הםאם

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידל על מותקנת הרשתכאשר
215,נ המנוי חשבון על התקשורת משרדידי

 תשלוםללא סיקר או טלפרינטר טלקס,מכשיר10.

 בו המקום בין המרחק כאשר : ב'סימן
 מותקי

 החרש המקום לבין המיתקן
 אווירי בקו ממר 100 עלעולה

5,450 ישיר טלקס קו כל1.

י .א'שמתה2. 5,200ן "ב" לשלוחה הופכת היאאם

35,450 "ג" לשלוחה הופכת היאאם

 - לנקודה מנקודה "ב"שלוחהמ
' "ב" שלוחה נשארת היאאם

,5,450

35,450 "ג" לשלוחה הופכת היאאס

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידל על מותקנת הרשתכאשר
1,215 המנוי חשבון על התקשורת משרדידי

5,450 לנקודה מנקודה "ג"שלוחה4.

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
1,215 המנוי חשנ:ון על התקשורת משרדידי

5,450 הקו של קצה לכל שונים, לשירותים מקומי קוכל5.

 "א" שונים לשירותים מקומי קו של או "א" שלוחה של תואישינוי6.
 - הטלקס מרכזת או הישיר הטלקס קו מהעתקתכתוצאה

 *!ן1,2 .א" מןאי,פ הו, א, השקיההאם
35,450 ל-"ג" הופכים הםאם

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידל על מותקנת הרשתכאשר
1,215 המנוי חששן על התקשורת משרדידי

 שונים לשירותים מקום" קו כל של או "ב" שלוחה כל של תואישינוי7,
 - הפו'טית הטלקס מרכזת או הישיר הטלקס קו מהעתקת כתוצאה"ב"
5,450 "ב" נשארים הקו או השלוחהאם

35,450 ל-"ג" הרפכים הםאם

 19.8.1,80 תש"ם, באלול 1' 4155, התקנותקיבץ2260



 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על הותקנה הרשתכאשר
1,215 המנוי חשבון על התקשורת משרדידי

 או הישיר הטלקס קו מהעתקת כתוצאה ';ג" שלוחה של חואישינוי8.
5,450 הפרטית הטלקסמרכזת

 על או התקשורת משרד בהיתר המנוי ידי על מותקנת הרשתכאשר
215;% המנוי חשבון על התקשורת משרדידי8ש

%5,3 טלקסמכשיר9.

3,645 אלקטרוני סיקר או טלפרינטרמכשיר10,

3,645 בוד 50 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטרמכשיר11.

5,450, בוס 75 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטרמכשיר12.

7,290 בוד 100 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטרמכשיר13.  המתת ר:חלק.
ן 1,215 "א" שונים לשירותים מקומי בקו או "א" בשלוחה ישיר טלקסקו1,

5,450 "ב" שונים לשירותים מקומי בקו או "ב" בשלוחה ישיר טלקסקו2,

35,450 "ג" שונים לשירותים מקומי בקו או "ג" בשלוחה ישיר טלקסקו3.

 , יחל על מותקנת הרשת כאשר "ג" או "ב" בשלותה ישיר טלקסקו4,

,. חשבוו, על התקשורת משרו ידי על או התקשורת משרד בהיתרהמנוי

 1,215 .המנוי

15,200 ישיר טלקס בקו "א" שונים לשירותים מקומי קו או "א"שלוחה5,

 טלק,( בקו "ג" או "ב" שונים לשירותים מקומי קו או "ג" או "ב"שלוחה6,
 מנותביה, שונים לשירותים המקומי הקו או השלוחה כאשר -ישיר
1,215 התקשורת משרד של הציבורית הטלקס מרכזתדרר

 דרך מנותבים אינם שונים לשירותים המקומי הקו או השלוחהכאשר
5,450 התקשורת משרד של ציבורית טלקסמרכזת

0סי,7 ישיר טלקס בקו ישיר מרכזי קוהמרת7.
5,450 ישיר מרכזי בקו ישיר טלקס קוהמרת8,

 "יוהדי6 ושירותים מכשירים שלוחות, קווים, - השימוש : ד'יחלק
התשלום

לח.דשאחר שירותה

425) ישיר טלקס קו1.

180, אחת כל -נ שלוחה"א"2.

 540' אחת -כל "ב" שלוחה3,

1,620 אחת כל - "ג" שלוחה4.

2261 ב19.8.198 תש"ם, באלול וי mtpnn ,4156קובץ



התשלוםן
להישאחדהשירות

 בירשן,

 דו-לשומת %ו לשומת חד טלקסמכמתמ
4075 התקשורת משרדככחן
 המנףרכהע

"215
 אלקטרונית סיקר או טלפרעטרמכשת6.

75~6 התקשורת משרדרכוש

215ן המנףרכוש

 בור 50 אלקטרומכמ טיקר או טלפרעטר מכשירנ
75~6 התקעערת משרדרכתן

1,215, המנוירכותן

 בוד 75 אלקטרומכף טיקר או טלפרעטרמכשיל8.
9,110 התקשורת משרדהכוץ.
1,820 המנףרכוש

* בוד 100 אל';טרומכני סיקר או טלפרינטרמכשיר9. 12,150 התקשורת משרדרכוש
2,430 המנוירכוש

910 המקשורת ומשרדדגוש - סרט לניקוז: אלקטרוני אביזרתוספת10.
285 המנוירכוש

,.,. 
 בוד 50 אלקטרומכגי טיקר או טלפרינטר למכשיר סרט לניקובתוספת11.

910 התקשורת משרדרכוש
285 המנו" 'רכוש

 בוד 75 אלקטרומכו:י טיקר או טלפרינטר למכשיר סרט לניקוב תוספת12,
1,350 התקשורת משרדרכוש
425 המנולרכוש

 בוד 100 אלקטרומכנל טיקר או נזלפרינטר למכשיר סרט לניקוב הוספת13,
1,820 ההקשורת משרדרכוש
 ,רכוש

570 המנוי

.14j'Db~n8 לשיוור איוסווני שנהר
285 המנוירכוש

 בוד 50 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידור תוספת15,
910 התקשורת משרדרכוש
285 המנוירכוש

 בוד 75 אלקטרומכני טיקר או טלפרינטר למכשיר לשידורתוספת16.
1,350 התקשורת כהגרדרכוש
425 המנוירכוש

 19.8.1980 תק"ם, באלול ז' 4156, התקנותקובץ2262



התשלוםן
 אקזלחדש ת 1 ר י שה

 בלירותן

 ) בור 100 אלקטרומכני ט"קר או טלפרינטר למכשיר לשידורתוספת17.

 820;1 התקשורת כנטרדרכוש

570 המנוירכוש

 - נפרד אוטומטישדר18.
4,050 התקשורת מהנרדרכוש

425 המנוירכוש

' נפרד ניקוב מכשלר19,

2,430' התקשורת משרדרכוש

910 המבוירכובי

180. חוטים זוג לכל - מיכנית מיתוגלחידת20.

ש4
 - שונים לשרותים מקימי קו22,

-"א" 180. אחד כל 

540 אחד כל -"ב"

1,620 אחד כל -"ג"

 טלפרינטר או טלגרףקו23.
 בינעירוני

 - העברהמהירות - אוירי בקר ק"מ לכל
150 בוד 50עד

245 בוד 100 ועד בוד מ-50למעלה
390 בוד 200 ועד בוד מ-100למעלה

 הטלקס במדריך רישום ה':חלק '',

הוריגן"שיפית
, - זהפאלק

 המגול של הטלקס מספר אחד, מען מקצוע, או עסק שם, - עיקרי""רישום
 הטלקס, במדריך המופיע מקצתם, או כולם המנוי, של ההיכרומלת
 ברשימת נוספת ופעם א'--ב' בסדר המנוי שם לפי המנויים ברשימתפעם
 א'--ב/ ובסדר המנוי של ההיכר מלת לפי ההיכרמלות

 תשלוםללא עיקרי רישום1,
180 העיקרי לרישום נוסף רישום2.

2263 19.8.1980 הש"מ, באלול 1' 4155, התקנותקובץ



 שוגות : ו'חלק

התשלום בהרות ת ו ר שה

 -- הארץ בפתם טלקסעהחת
0~4 מהן חלק או הראעאנות השמות30

4.50 נוספות שניוט 30כל
4,50 מהן 'הלק או האחרונות השניות30

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

150 נוסף טלקס מדריך3.

3,645 המבוי בקשת לפי טיקף, או טלפרינטר טלקס, מכשיר החלפת4.

610 המנוי בקשת לפי טלקס, מספר שינוי5.

 - יצ"ר המא' יושת 11. הט.ק1 או הט,11.נטop9Dn 1, ועניהה
73". 

1,075, התקשורת משרדבהסכמת

 לתקורה המנוי, בקשת לפי טלקס שירות של זמנית הפסקה)א(8.
220 מחדש וחיבורו  ימים, 6 על  צולהשאינה

 לתקופה המנוי, בקשת לפי טלקס שירות של זמניתהפסקה)ב(
 תשלוםללא מחדש וחיבוו'ו ימים, 6 עלהעולה

 המנוי בקשת לפי סיקר או טלפרינטר טלקס, מכשיר של זמניתהסרה9.
1,215 הקודם במקומו מחדשוהתקנתו

220' החשבון סילוק אי בשל ניתוק לאחר הקשרחידוש10.
 הטל- הטלקס, מכשיר להסרת נסיון לאחר כנ"ל הקשר חודשאם

1,215 הסיקר אופרינטר

 הציבורית לרשת חיבור בשל ניתוק לאחר הקשר וחידוש בדיקה11,
 העלול מעשה בשל או הציבורית ברשת פגיעה או לפקודהבניגוד
 בהלפגוע

.' 
2,430

6

 התקשורתיער 47--3,יחמ י מודע קלצח 1980( באוגוסט )14 תש"מ באלולב'

 19.8.1980 תש"ם, באלול ל' 4156, התקנותקובץ2264



 תש"ם--1980 "(1 מס' )תיקון טלקס( תא )שירות הדוארתקנות

 תשל"ז הדש[, ]נוטח הדואר לפקודת ו-119 62 10, סעיפים לפי סמכותיבתוקמ
 : אלה תקנות מתקין אני הכנסת, של הכספים ועדת ובאישוה 1976,1

 : יבוא התוספת במקום 2, תשל"ו-1976 טלקס(, תא )שירות הדואר בתקנות1.

"תיצמת
 5()תקנה

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

ביייית - רישוםדמי1.
1,200.00  בינואר  האחד ביום  המבתילהלשנה

100,00 ינואר בחודש לאהד ער ממנו הלק או הורשלכל  - יוצאת טלקס הודעת משלוה 12.
 - ישירבחיוג)1(

 עלנוסף51.00 ממנה הלק או ראשונהדקה
התעריף11.00 ממנו הלק או נוספת דקהכל

 - מרכזןבאמצעות)2(
 עלנוסף73.00 מהן הלק או הראשונות הדקותשלוש
התעריף11,00 ממנה הלק או נוספת דקהכל

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

41.00 המנוי רשום בו טלקסבתא

 )1( בפרט שנקבעההאגרה מיוחדת מסירה שלבשירות)2(
 לירות 56.00 שלבתוספת

 )1( בפרט שנקבעההאגרה בטלפון)3(
 ליררת 22,00 שלבתוספת

 ,ו( נוןנ 'ש:ו:עו "";זה מ.י"ית מ"י" "י ינשךימ מ"" ,"שם

תחילה  1980(. באוגוסט )15 תש"ם באלול ג' ביום אלה תקנות של תחילתן2.

 567, עמ' 29, "יש :וסח ישראל, מדינה דיני1

 1561, עמ' תש"ם, 1246ן עמ' 2328, עמ' תשל"ז, ק"ת2

2:165 19.8.1980 תש"ם, באלול זי 4156, התקנותנקובץ



 תש"ם-1980 2(, מס' )תיקון קשר( )תחנות האלמוגייתקגות'העלגרף

 תשל"ב- חדש[, ]נוסח האלחוטי הטלגרף לפקודת 13 סעיף לפי סמכותיבתוקף
 2, המדיבה משק יסוד: לחוק 1)ב( סעיף לפי הכנסת של הכספים ועדת ובאישור11972

 : אלה תקנות מתקיןאני

 פרטים במקום 5, תש"ם-1980 קשר(, )תהמת האלחוטי הטלגרף לתקנותבתוספת1הנקיו"תוספת
 : יבוא 26 עד1

 מופצלת שאינהתחנה מופעלתתחזה
 אחוקה( )רשיון  הפעלה()רשיון

 בלירות האגרה. שיעור בלירות האגרה שיעור. התתהסוג

2,000200 חוףגוחנת1.

2,000200 מיטלטלת תחנה או קבועהתחנה2.

2,000200 נישאת תחנה או ניידתתהנה3,

 למעט שיט כליתאנת)א(6.
1,334200 דיג בספינתתחנה.

700200 דיג בספינתתחנה)ב(

1,334200 טיסתחנת7.

200200 ניסוייםתחנת8.

2,000200 קשר מקלט)א(9.

 רדיו חובץ בידי המוחזק קשר מקלט)ב(
100100 הובבימ תהנת להקמת רשיוןבעל

2,000200 והפצתן ידיעות לקליטת תחנה10,

100100 חובבים תחנת11.

--- פיקוד תחנת12,
350200 בית לשירותי תהנה13.

)(135,00 לשידור מולטיפלקס תחנת16.

 לכל200 לכל2,000 יותר או אחת בשפה תדרוך תחנת17.
תהנהשפה

 306. עמ' 25, חדש נוסח ישראל, מדינת דיני1
 574. עמ' תשל"ו, י"מ 206; עמ' תשל"ה, ס"ה2
 619ן. עמ' 4125, ק"ת 832; עמ' תשגם, ק"ת3

 19.8.1980 הש"מ, באלול ז' 4156, התקניתקיבץ2266



 שאינה'מופעלתתחנה מופעלתתהנה
 בלירות האגרה שיעור בלירות האזרהשישר התחזהסיף אחזקה()רשיון הפעלה()רשיון

 3, 2, בפרטים המנויות התהנות מסוגתהנה18.

 תחנות מספר אם ספר, תחנת שהיא ו-414
 הפטורות התחנות מספר עם יחדהספר
 מהאגרה,י25 מהאגרה25% 10 על עולה אינו 6)5( תקנה לפימאגרה

בצרה:ש:ןי,ש
 שנקבעהו;אגרה שנקבעההאגרה ה-11 התחנה למן 10, עלעולה

 תחנה אותהלצד תחנה אותהלצד
 שנקבעהבאגרה שנקבעההאגרה 2, 1, בפרטים המנויות התחנות מסוג תחנה19,

 תחנה אותהלצד תחנה אותהלצד מגשר אללה שחובר ו-11 45,
1% ןי'ינ" n~WIK ""1". 2,000בתומ"ת

135,000200 לזמוז שידור תאנת21,

350200 )1( בפסקה כמפורט זמון מקלט )א(22.
 זו בתוספת זמון מקלטלהגדרת

 )2( בפסקה כמפורט זמוןמקלט)ב(

350200 זו בתוספת זמון מקלטלהגדרת*

 )3( בפסקה כמפורט זמון מקלט)ג(
 זו בתוספת זמון מקלטלהגדרת

--
-135,000 ן )ל ,ך, שירות תחנת23,
2,000200 מבוי תחנת24.

 - הדגמה תחנת25
-7,000 שנתל רשיון)א(

 תעלה שלא לתקופה חד-פעמי רשיון)ב(*
-200 שעות 48על

 3 2, בפרטים המנויות התחנות מסוגתחנה26.
 שלא לתקופה פעמי חד רשיון לה שניתןו-7
350200 חדשיים עלתעלה

תגיי" 1980(. באוגוסט )15 תש"ם באלול ג' ביום אלה תקנות של תחילתן2.

 מו.דעייצחק 1980( באוגוסט )14 תש"ם באלולב'
 התקשורתשר 47-ח,חס

2267 19.8.1950 תש"ם, באלול ז' 4156, התשותקובץ



 תש"ם-1980 3(, מס' )תיקון הדואר( בבנק )שייותים הדואר בנקתקנות

 ועדת יגאישור 1, תשי"א-1951 הדואר, בנק להוק 20 סעיף לפי סמכותיגתוקף
 אלה: תקנות מתקין אני 3, המדינה משק לחוק-יסוד: )ב( 1 סעיף לפי הכנסת שלהכספים

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

"התוספת

 ו-39( 34)ב( 12)ב(, 9)ד(,)תקנות
 האגרהמשלם בלירותהאגרה סילוקים בחשבוןעסקאות

 מאת חשבון לזבות במזומנים סכוםהשלום1.
חינם החשבוןבעל

 מאת חשבון לזכות במזומנים סכוםתשלום2.

 !שמל"י :::ו.יי"ו"
* שיישי בציפי ג'צע"  בעד לשנה, עסקאות 2,500,000עד)א(

 התשכוןבעל0.60 עסקהכל
 לשנה, עסקאות ל-2,500,000מעל)ב(

 ההשבוןבעל0.60 עסקה כלגעד
 שלא בטופס בוצעה ההפקדהכאשר2.2

 החשבוןבעל20.00 המנהל ידי עלאושר
 הסכוםמבקש20.00 השמורים התשלומים מחשבון סכום הוצאת3.
 החשבוןבעל5.00 סילוקים חשבון בעל שאינו לאדם העצרה4.

 25()תקנה

 האגרהמשלם בלירותהאגרה חסנוז בחשבוזעסקאות

 או שאבד פנקס כמקוס חדש פנקסמתן
 החשבוןבעל20.00 הדואר בנק באשמת שלאשנתקלקל

* ג' ק לת  28()תקנה

 האגרהמשלם בלירותהאגרה דואר בהמחאותעסקאות

 -- דואך בהמחאת1;111גךה1.
 ההעברהמבקש1.00 לירות 5עד

 ההעברהמבקש1.00 לירות מ-5למעלה

 21. עמ' תשל"ו, 44.;; עמ' תשי"ח, 185ן עמ' תשט"ו, 1321; עמ' תשי"א, ס"ת1
  4רי,. עמ' תשל"ו, י"פ 6~2; עמ' תשל"ה, ס"ח2
 1250; 373, עמ' תשל"ח, 2408ן עמ' תשל"ז, 2484; 2382, 1931, עמ' תשל"1, 1321; 747, 157, עמ' תשל"ה, ק"ת3

 535. עמ' תק"ם, 893; עמ'תשל"ט,

 9.8.1980; תק"ם, באלול ;' 4156, התקנותקבץ '2268



 האגרהמשלם בלירותהאגרה, דואר בהמחאותעסקאות

 נגבתה, שלא המחאה במקום המחאה הוצאת .2*
 מעדהאגרה 27 כתקנה האמורה התקופהתוך

 שלאההמחאה
 ההמחאהמחזיקנגבתה

 שנטען המחאה במקום המחאההוצאת8,
 את שהמציאמי בעדהאגרה שאבדהעליה

פ למנהל התלוש שאבדהההמחאה

 32()תקנה
 האגרהמשלם בלירותהאגרה כסף בהמחאותעסקאות

 ובהחורתבהעכרה 5.00 של החזרתו כסף, בהמחאת סכוםהעברת1.
 השלוח -הסכום שפקע המחאה תוקף הארכת אוהסכום
 המוטט אוהשולח - תוקףובה!ארכת.תקפה

השולח20,00 השולה בקשת לפי כסף המחאתביטול 2.$
 המחאת של המוטב או השולח שםשינוי8.

השולח20.00כסף
 עליה שנטען כסף המחאת של העתקמתן4,

השולה20,00שאבדה

 44(,)תקנה

 האגרהמשלם בלירותהאגר" הדואר הבגקשירותים

חינם החשבונות בעלי ברשימתפרסום .1
 והבנק חשבון לזכות שהופקד כשיקטיפול2.

 החשבוןבעל40,00 כיבדו לאהמשוד
 עליו הנטען תשלום אודות עלחקירה3.

 אחד לכל מסויימים, האריכים ביןששולם
 החקירהמבקש30.00 התאריכים שבי כין הכלולים הימיםמן

 בי::ן3o,oo ן ::::: :: ::י :דב: י:ג:)*
 לכן קודמ סופק שמקורו מסמךצילום6.

 הצילוםמבקש80.00 צילום לכללמבקש,
 החשבון"בעל25.00 שיקיםפנקס7.

ana 1980(. באוגוסט )15 תש=ם באלול ג/ ביום אלה תקנות שלתחילתן2.

 ודעי מ~rns 1980( באוגוסט )14 תש"ם באלולב'
 התקשורתשר "ש-%()חס

2269 19.8.1980 תש"ם, באלול וי 4156, התקנותקובץ



 סתר( לצויו קשו התנות של והחזקה )הקמה האלחוטי הטלגרףתקנות
)תיקון(,

 הש"ם-980~
 חדש[, ]נוסח האלחוטי הטלגרף לפקודת ו-13 6 סעיפים לפי סמכותיבתוקף
 משק יסוד: לחוק 1)ב( סעיף לפי הכנסת של הכספים ועדת ובאישור 1,תשל"ב-1972

 : אלה תקנות מתקין אני י,המדינה

 סחר(, לצורך קשר תחנות של והחזקה )הקמה האלחוטי הטלגרף לתקנות 6 בתקנה1. תקנהתיקון
 לירות" "2000 במקום )א( משנה בתקנת העיקריות(, התקנות - )להלן 3תשכ"ה-1965

 לירות". "7000יבוא

 התוספתהחלפת
 יבוא: העיקריות לזיקנות השלישית התוספת במקום2.השלישית

 שלישית"תוספמ
 בלירותהאגרה הרשיון מתןיום.,

63008 במרט 31 לבין בינואר 1בין
4550 ביוני 30 לבין באפריל 1בין

2800 לספטמבר 30 לבין בלולי 1בין

8050" בדצמבר 31 לבין באוקטובר 1בין

 1980(. באוגוסט )15 ,תש"ם באלול ,ג, סיום אלה תקנות של תחילתן3*תחילה

 מודעי חקיצ 1980( באוגוסט )14 תש"ם באלולב'
 התקשורתשר 3-47()"מ

 506. עמ' 25, חדש ניסח ישראל, מדינת דיני1
 574. עמ' משל"ו, י"פ 206; עמ' תשל-ה, ס"ת2
 1087. עמ' תשל"ה, 2664; עמ' תשכ"ה, ק"ת3

  980נ,19.8 תש"מי באלול 1' 4156,  התקנותקובץי22



 2(, מס' )הנקוו הבולאי( השייות שייוהי גער )תשלומים הדואיתקנות
תש"ם-980ן

 ובאישור תשל"ז--4(1197, חדש[, ]נוסח הדואר לפקודת 65 סעיף לפי סמכותלבתוקף
 תקנות מתקין אס 2, המדינה משק : יסוד לחוק )ב( 1 סעיף לפי הכנסת של הכספיםועדת
אלה:

 8. תשכ"ח--1968 המיאי(,ג הגןמ השירות )דרכי הדואר בתי בתקנות כמשמעותו --- בולאי" "חומר אלה,בתקנות1.

 בעד תשלם להלן ו;מצויימם בשיעורים התשלומים ישולמו הבולאי בשירות השתתפות בעד2.

ם. : השירותלצד
 בלירותהתשלוםהשירות

27.00 תרשמה1.

22.00 חשבת וניהול אריזתו הבולאי, החומר הכנת2.

3,50 עללה המודבק הבול של הנקוב לערך נוסף ראשון, יום מעטפת*3.

 סיממו; להפצת או מאורע לציון חותמת עליה שהוטבעהמעטמה4.
3.50 עליה המודבק הבול של הנקוב לערך נוסף אמרה,או

תחילה 1980(, באוגוסט )15 תש"ם באלול ג' ביום אלה תקנות שלתחילתן3.

 4 תש"ם-1980 הבולאי(, השירות עבור )תשלומים הדוארתקנות4.
-  

ביחיל בטלות.

 ודעי מ קיצח 1980( באוגוסט )14 תש"ם באלולב'
 התקשורתשר 428-ח)חמ

  י56. עמ' 29, חדש גוסם ישראל, מדינת דיני1
 514. עמ' תשליו, י"* 206; עמ' תעל"ה, ס"ה2
 1085. עמ' תשכ"ט, 828; עמ' תשכ"ת, ק"ת3
 1570, עמ' תש"ם, ק"ת4

 0י " 80 תש"ם, באלול ז' 4156, התקנות~1בץ
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