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 תקנות הדואר (תעריפי הדואר בפגים הארץ), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—1976 1,
: ה ל ן תקנות א  (להלן — הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקי

 משלימים בעד 1. התשלום שיוטל על כל אהד משירותי הדואר המפורטים בתוספת יהיה בשיעור
 «ידותי דואר .

 שנקבע לצד אותו שירות.

ייי׳ 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 ביגואר 1982). ת  יז

י יי י 3. תקנות הדואר (תעריפי הדואר בפנים הארץ) (מס׳ 2), התשמ״א—21981 — בטלות. י ט י  ג

 תוספת
 בתוספת זו —

 ״דבר דואר״ — כמשמעותו בפקודה, למעט מברק;

; ג  ״חבילה״ — חבילה הנשלחת בדואר חבילות ומשקלה עד 15 ק״
נו רשום במשרד התקשורת) ודוגמה  ״סוג רגיל״ — מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאי

 מסחרית הממלאים אחר התנאים האלה בשעת דיוורם:

 1. המשקל — עד 20 גדם;

; מ ״  2. העובי — עד 5 מ

 3. האריזה — במעטפה מלבנית —
 מידה מינימלית140x: 90 מ״מ

 מידה מקסימלית: x 235 120 מ״מ

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

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

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

 6. המען וכל דבר אחר רשום או מודפס על פני המעטפה במקביל לקו אורכה,
 במלבן הנמצא במרחק מינימלי של 40 מ״מ מהצלע העליונה של המעטפה, 15
 מ״מ מהצלע הימנית, השמאלית והתחתונה של המעטפה ובמרחק מקסימלי של
 140 מ״מ מהצלע הימנית של המעטפה; רישום המען עליה כאמור במדריך־הדואר,

 התשל״ז—1977, עמ׳ ב־19;

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

 מותר למעטפה שמתקיימים בה תנאים המנויים לעיל שיהא בה חלון ובלבד —

ו  (א) שיש בה חלון אהד בלבד סגור בשמשה שקופה נטולת צבע, ושצלעותי
 מקבילות לצלעות המעטפה;

ם;  (ב) השמשה מודבקת במלואה בפנים המעטפה ללא גלי

 1 דיני מדינת ישר5«ל, נוסח חדש 29, עמ׳ 567.
 2 ק״ת התשמ׳׳א, עמי 1380.
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 מיקום החלון אינו חורג אל שולי המעטפה שרוחבם כלהלן:
 שולי הצלע העליונה — לא פחות מ־40 מ״מ;

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

 (ג)

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

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

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

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

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

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

 רץ של המיקוד;

 היחידות ממדינות לפי סדר רץ של המיקוד.

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

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

 3 החבילות ממוענות למען אזרחי בלבד וממוקדות.

 התשלום
 השירות בפנים הארץ געוקליט

 1. משלוח מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאינו רשום במשרד התקשורת)

0.88 

1.10 

 או דוגמה מסחרית:

 א. סוג רגיל — עד 20 גדם

 ב. סוג רגיל כמותי — כל יחידה עד 20 גרם

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

1.40 
1.70 
2.40 
3.60 

 סוג חריג —
 עד 20 גרם

 ד.

 למעלה מ־20 גדם עד 50 גרם
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם

 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם
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 מתשלום
 השיירות בפנים הארץ בשקלים

 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 6.00
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 9.60

 ה. ״סוג חריג כמותי ממויין״ — •
 עד 20 גרם 1.20
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 1.30
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 1.90
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 3.10
 למעלה מ ־250 גרם עד 500 גרם 4.70
 למעלה מ־500 גרם עד 1000. גרם 7.80

 ו. ללא מעטפה —
 עד 20 גרם 2.60
 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 2.80
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 3.70
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 5.90
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 9.70

 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 15.60

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

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

 משלוח
 אותו דבר

 דואר

 3. משלוח איגרת 1.10

 4. (א) משלוח גלויה אחת 0.80

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

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

 (ג) משלוח 500 גלויות ומעלה כאמור בפיסקה ב׳ כאשר כל הגלויות
 ממויינות לפי סדר רץ של המיקוד — לכל גלויה 0.64

 5. משלוח גלויה אחת עם תשובה 1.60

 6. משלוח עתון הרשום במשרד התקשורת — כל יחידה —

 עד 100 גרם 0.42
 כל 100 גרם נוספים או חלק מהם 0.42
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 התשלום
 השירות בפנים הארץ בשקלים

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

 אותה חבילה

 13. רישום דבר דואר — פרט לרישום משלוח כמפורט בפרט 7 3.70

 14. אישור מסירת דבר דואר רשום — פרט לאישור מסירת משלוח כמפורט
 בפרט 7 1.70

 15. מסירה מיוחדת — פרט למסירה מיוחדת של משלוח כמפורט בפרט 7 9.70

 16. חקירה באבדן של דבר דואר או בנזק שנגרם לו — פרט לחקירה
 באבדן של משלוח כמפורט בפרט 7 או בנזק שנגרם לו 7.50

 17. שימוש בתא דואר —
 לשנה המתחילה באחד בחודש יולי 70.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש יולי 7.00

 18. העברת השימוש של תא דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם המשתמש
 למעט שינוי מלועזית לעברית 7.00

 19. (א) החסנת חבילה שהגיעה מחוץ לארץ שלא נדרשה תוך חמישה עשר
 יום מיום שנשלחה הודעה — לכל יום או חלק ממנו 2.40

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

 שנשלחה ההודעה — לכל יום או חלק ממנו 2.40

 20. רישום עתון במשרד התקשורת —
 לשנה המתחילה באחד בחודש יולי 516.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש יולי 43.00

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

 בעד שנה נוספת 56.00

 22. (א) מסירת חבילה אשר דמי המשלוח עבורה משולמים על־ידי הנמען 0.74
 (ב) מסירת דבר דואר — למעט חבילה — אשר דמי המשלוח עבורו

 משולמים על־ידי הנמען — לכל יחידה 0.12

 23. חיפוש דבר דואר לשם מסירה מיוחדת בבית הדואר 7.50

 24. אריזה חדשה של חבילה לפני המסירה 7.50
 25. חלוקת עלונים —

 עד 10 גרם — לעלון 0.14
 כל 10 גרם נוספים או חלק מהם, עד 50 גרם — לעלון 0.25

 26. אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה ללא תשלום
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 התשלום
 השירות בםנים הארז בשקלים

 27. מסירת דבר דואר בגוביינה כאשר הסכום הנדרש לגבייה אינו עולה
 על 1,000 שקלים 7.50

 28. החזרת דבר דואר לשולח, לפי בקשתו, שינוי שם הנמען או המען של
 דבר דואר 7.50

 29. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש קבלה על מסירת
 חבילה, בדיקת מסמכים, לכל יום 13.00

 30. העתק קבלה 1.20

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

 לשנה המתחילה באחד בחודש יולי 144.00,
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש יולי 12.00

 32. מבדק מסוג רגיל —
 10 המלים הראשונות או חלק מהן * 14.50
 כל מלה נוספת *1.45

 33 מברק מסוג ״דחוף״ —
 10 המלים הראשונות או חלק מהן * 29.00
 כל מלה נוספת * 2.90

 34. מברק לאניה ישראלית בלב ים המועבר מתחנת חוף בישראל —
 מברק סוג ״רגיל״ — כל מלה * 4.40
 מברק מסוג ״דחוף״ — כל מלה * 5.40

 35. מברק ברכה בעל נוסח קבוע מראש *11.40

 36. מברקים מסוג ל. ט. (.־1׳ *1) (מכתבים מוברקים) —
 20 המלים הראשונות או חלק מהן * 14.50
 כל 10 מלים נוספות או חלק מהן * 4.60

 37 מברקי עתונות —
 30 המלים הראשונות או חלק מהן * 9.30
 כל 15 מלים נוספות או חלק מהן * 3.10
 38 ביטול מברק לפני שימרו * 4.80

 39. מברק לנמענים אחדים (.11 .יד) — לכל אחד מהם מלבד הנמען הראשון * 10.20

: שירות זה ניתן כאשר כל הנמענים גדים באותה עיר ייעוד או ה ר ע  ה
 בנקודות ישוב המקבלים שירותי מברקה מאותה עיר.

 40. קבלת מברק למשלוח מאת השולח בטלפון * 2.40

 41. חקירה בדבר מברק 7.50
 42 רישום מען מקוצר למבדקים —

 לשנה המתחילה באחד בחודש יולי 126.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש יולי 10.50

 * כולל טס «רך מוסף.
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 התשלום
 השירית בפנים הארץ בשקלים

 43. שינוי ברישום מען מקוצר למבדקים 10.50

 44. חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים — לכל יום 10.20

 45. העתק מאושר של מברק —

 100 המלים הראשונות או חלק מהן *9.60

 כל 50 מלים נוספות או חלק מהן * 4.80

 46. הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח השיפוט
 של רשות מקומית אחת * 12.00

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

 למספר המלים
 שבמברק המועבר

 וסוגו

 48. תשובה למברק משולמת מראש (.>! .11) כאמור בפרט 32

 49. הוצאת כרטיס אשראי עבור שירות של משלוח מברקים וטלקס בגוביינה 102.00

 * כולל מם ערך מוסף.

י צ פ ו ר י כ ד ר  ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981) מ
^ שר התקשורת ־ 4 י m 

 תקנות הדואר(שירותי הדואר לחוץ לארץ), התשמ״ב-1982

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

 תשלים בעד 1. התשלום בעד שירות דואר לחוץ לארץ המפורט בתוספת יהיה בשיעור שנקבע

 שירותי דואר לצידו ובלבד שהתשלום בעד שירות של צרורות קטנים לא יפחת מהתשלום החל על
 ?חוץ לארץ

 צרור קטן שמשקלו 100 גרם.

י 2. תקנות הדואר (שירותי הדואר לחוץ לארץ) (מס׳ 2), התשמ״א—21981 — בטלות. י ט י  ג

 החילה 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982).
 1 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 29, עמ׳ 567.

 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1386.
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 התוספת
 חלק א׳: שירותי דואר בדרך הים והיבשה

 השירות התשלום בשקלים

 1. משלוח מכתב —
 עד 20 גרם 3.60
 למעלה מ־20 גדם עד 50 גרם 6.60
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 8.40

 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 14.40
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 28.00
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גדם 48.00
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 79.00

 2. משלוח גלויה 2.80

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

 שהודפסו בישראל — \
 עד 20 גרם 1.10
 למעלה מ־20 גדם עד 50 גרם 1.70
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 1.90
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 3.10
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 4.80
 למעלה מ־500 גדם עד 1000 גדם 8.80

 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 13.00

 >כ) משלוח כל דבר דפוס אחר —
 עד 20 גדם 1.70
 למעלה מ־20 גדם עד 50 גרם 2.80
 למעלה מ־50 גרס עד 100 גרנ! 3.60
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 5.40
 למעלה מ־250 גרס עד 500 גרם 9.00

 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 17.00
 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 23.00
 לכל 1000 גרם נוספים או חלק מהם (לספרים בלבד) 12.00

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

 דבר דפוס

 5. משלוח צרור קטן —
 עד 100 גרם 4.10
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 7.20

 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 13.00
 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 22.00

 6. ספרות לעיוורים, כמשמעותה באמנת הדואר העולמית טוקיו 1969,
 או כל אמנה אשר תבוא במקומה ללא תשלום
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 חלק בי: שירותי דואר גדדך האוויר
 דברי מאד למשט חכילות ומפרקים

ם י ת ו ר י ש  ה
 סטיות לעיוורים

 במשמעותו•.
 נאמנת הדואר

 העולמית

 עתוניס הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 דברי דואר אחדים

 איגרת
 אויר

 מכתבים
 הארץ

 סטיות לעיוורים
 במשמעותו•.

 נאמנת הדואר
 העולמית

 עתוניס הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 איגרת גלויה עד 25 כי25גרם
 עד 10 כי10גרם אויר

 הארץ

 גל 500 גרם
 או חלק מהם

 כל 15 גרם נוספים
 או תלק מהם

 עד 15
 גרס

 נוספים או
 חיק מהם

 גרם או
 חיק מהם

 נוספים או
 היק מהם

 גרם או
 חיק מהם

3.10 0.46 0.36 2.30 4.20 3.10 4.50 2.80 5.00 

6.10 1.14 1.33 3.50 5.60 3.50 4.50 4.60 7.30 

ן ו כ ם התי י ה ואגן ה פ ו ר י . א  א

ה י כ ר ו ה ת י סלב ו ג ו ה י י ר ט ס ו  א

ם יייו י ר ו ז  א
ג ר ו ב מ ס ק ו ה ל י ל ט י  א
ן י ד ליכטנשטי נ ל ס י  א

ה ר י י ד ד מ נ ל ר י  א
קו נ ן מו ר  אי
ה ט ל ה מ י נ ב ל  א

ם י ר צ ה מ ר ו ד נ  א
ה י רבג ו ה נ י ר ג ל ו  ב

ו נ ן מרי ה ס י ג ל  ב
ד ר פ ה ס ל ו ד ג ה ה י נ ט י ר  ב

ה י נ ל ו ת פ י נ ו פ צ ד ה נ ל ר י א  ו
ל ג ו ט ר ו ת פ ו צ ע ו מ ת ה י ד  ב

ד ל נ י ר פ ט ל ר ב י  ג
ה י ק ב ו ל כ ו כ ׳ ד צ לג נ רי  ג

ת פ ר ת צ י ט ר ק ו מ ׳ ד פ ה, ר י  גרמנ
( ם י י א ) ם י ר נ ת ק י ל ר ד ׳ פ פ יה, ר  גרמנ

ן י ס י ר פ  דגיה ק
ה י מנ ד רו ג ל ו  ה
ה י ד ב נגריה ש  הו

ויצריה ) שו ה י ר ק ) ן ק י ט  ו

ה ק י ר מ . א  ב
ר ומיקי י י ט פ נ ה ס ק י ר מ ל א ב ש ״ ה ר  1. א

ו ק י ו ר ט ר ו ה פ מ א ה  ב
ה קיימן ד ו מ ר  ב
ה ד נ ו ק ק י ס ק  מ
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פ י ת ו ר י ש  ה
 ספרות לעיוורים

 כמשמעותה
 כאמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 דברי דואר אתרים
 ספרות לעיוורים

 כמשמעותה
 כאמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 כל25גרפ
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 25
 גרם או

 חלק מהם
 כל 500 גרפ
 או חלק מהפ

 כל 15 גרם נוספים
 או חלק מהם

 עד 15
 גרס

 כל25גרפ
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 25
 גרם או

 חלק מהם

 איגרת גלויה
 אויר

 מנתבים

 כל10גרם
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 10
 גרם או

 חלק מהם

6.10 1.70 1.93 3.50 5.60 3.50 4.50 4.60 7.30 

10.20 2.15 2.58 4.60 7.3 0 3.50 4.50 4.80 8.60 

5.30 1.33 1.44 2.80 4.60 3.50 4.50 3.20 5.60 

 הארץ

( מ י י א ) ב ״ ה ר ל א ץ ש ׳ רג י ר ו ו ד א ו ל ל ס  2, א
ס ו ק י א ק ס ו ק ר ו גואה ט  אנטי
ו בג טו ד ו ד י נ י ר ם ט י י ד נ ל ו ם ה י ל י ט ג  א

ט ר ס נ ו ) מ ת י ט י ר ב ס ה ר ו ד נ ו ה ) ז י ל  ב
ק י ג ) מרטי ה ב ו ק ) ו מ נ ט נ א ו ס ג י ס  ב

אה ו קרג י ס נ ו ד ב ר  ב
ט ויגםגט פ סנ ו ל ד א ו  ג

ף ו ט ס י ר ט כ נ ה ס ל מ ט א ו  ג
גילח ה נוויס ואנ ק י א מ ׳  ג
ה י צ ו ה ל ט נ ה , ס ד נ ר  ג
( י פ ד ) ה מ נ ) פ אי ק( י נ מי ו  ד

( ה ל ע ת ר ה ו ז א ) ה מ נ ) פ י פ ר ) ה נ ק י נ י מ ו  ד
ה ב ו י ק ט י א  ה

ה ק י ה ר ט ם ו ) ק ׳ פ ד ) ס ר ו ד נ ו  ה

ה ל א ו צ נ גואי ו  אורו
ם נ י ר ו ר ס ו ד א ו ק  א

ד נ ל ק ו נה פ  ארגנטי
י א ו ג ד ה פ י ב י ל ו  ב

ו ד ל פ י ז ר  ב
י ל י ׳  גויאנה צ

ה י ב מ ו ל ו ת ק י ת פ ר צ  גויאנה ה

ה ק י ר פ  ג. א

ב ה נ ש  זזוף ה
 טנזניה

( ק ו ד י ף ה כ י ה י א ) ה ד ר ף ו  כ
ה י ר ב י  ל

ס ו י צ י ר ו א  מ

דה נ ג  1. או
 גאנה

ה י ב מ  ג
ה) י דז רו ה ( א ו ב ב מ י  ז

ה י ב מ  ז



ם י ת ו ר י ש  ה
 ספרות לעיוורים

 כמשמעותה
 באמנת הדואר

 העולמית

 מתונים הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 דברי דואר אחרים
 ספרות לעיוורים

 כמשמעותה
 באמנת הדואר

 העולמית

 מתונים הנשלחים מאת
 המערכת של העיתון

 כל 25 גרם
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 25
 גרם או

 חלק מהם
 בל 500 גרם
 או הלק מה0

 כל 15 גרם נוספים
 או חלק מהם

 עד 15
 גרם

 כל 25 גרם
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 25
 גרם או

 חלק מהם

 איגרת גלויה
 אויר

 מכתבים

 עד 10 כל10גרם
 גרם או נוספים או
 חלק מהם חלק מהם

5.30 1.33 1.44 2.80 4.60 3.50 4.50 3.20 5.60 

5.30 1.33 1.44 2.80 4.60 3.50 4.50 3.20 5.60 

5.60 1.36 1.46 3.10 5.00 3.50 4.50 4.10 6.50 

00 

ץ ר א  מ

ה נ ל ה ה ט נ  ס
ה י  קנ

ה י ג א ת י ר ו א  מ
י ל א  מ

׳ פ ר ) ר ק ס ג ד  מ
 מלגשית)

ק י ב מ ז ו  מ
( ׳ פ ד ) ת י נ ק י ר פ ז א כ ר  מ

יג׳ר  נ
יגריה  נ

ד נ ל ד א ו ו  ס
ה ג או ה לי ר י י  ס
( ם י י א ) ל ש י י  ס

ה ס י ם נ י ד פ ה ו מ ו ט ת נ  ס
ד א ׳  צ

( ם י י א ) ם י ר ו מ ו  ק
( ת י מ מ ׳ ע פ ר ) ו ג נ ו  ק

ן ו ר מ  ק
 ראוגיון

ה ד נ א ו  ר

י ו ו א ל  מ
ה י ל א מ ו  מ

ל ג נ  ס

ה ל ו ג נ  2. א
ה י פ ו י ת  א
ה נ א ו צ ו  ב
י ד נ ו ר ו  ב

 בגין(דחומיי)
 גבון

( י פ ר ) ה א י ג י  ג
ו א ס י אה ב  גמי

נית ו  גמיאה המשו
ה ק י ר פ ם א ו ר  ד

ה ק י ר פ ב א ר ע ם מ ו ר  ד
 (נמיביה)

ת י ל י ה ע ט ל ו  ו
( ׳ פ ר ) ר י א  ז

 ׳-1411

ל ת ש י ת פ ר ה צ י ר ו ט י ר  ט
ה ס י א ה ר ו פ א  ה

ו ט ו ס  ל

. אסיד.  ד

ג נ ג־קו נ  הו
ל א פ  נ

ם י ק י  פ
( ן ו ל י י צ ) ה ק נ י ל ר  ס

( ה י ד ו ב מ ק ) ה א ו ש פ מ  ק
ד נ ל י א  ת

נזיה  אינדו
ן ר י  א

סטן י נ  אפג
ן ט ו ה  ב

ש ד ־ ה ל ג נ  ב
ו ד ו  ה



ם י ת ו ר י ש  ה
 םפרות לעיוורים

 כמשמעותה
 כאמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאח
 המערכת של העיתון

 דכרי דואר אחרים

 איגרת גלויה
 אויר

 מכתבים
 םפרות לעיוורים

 כמשמעותה
 כאמנת הדואר

 העולמית

 עתונים הנשלחים מאח
 המערכת של העיתון

 כל25גרם
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 25
 גרם או

 חלק מהם

 איגרת גלויה
 כלש גרם אויר

 נוספיםאו
 חלק מהם

 עד 10
 גרם או

 חלק מהם
 כל 500 גרם
 או חלק מהם

 כל 15 גרפ נוספים
 או חלק פהפ

 עד 15
 גרפ

 כל25גרם
 נוספים או
 חלק מהם

 עד 25
 גרם או

 חלק מהם

 איגרת גלויה
 כלש גרם אויר

 נוספיםאו
 חלק מהם

 עד 10
 גרם או

 חלק מהם

5.60 1.36 1.46 3.10 5.00 3.50 4.50 4.10 6.10 

'0.20 2,15 2,58 4.60 7.30 3.50 4.50 4.80 8.60 

ץ ר א  ה
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ר ו פ ג נ י ה ס מ ר ו  ב
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ם י נ י פ י ל י ם פ ו א  ל
ת י מ ו ר ד ה ה א י ר ו ה ק י ז ל  מ
ת י נ ו פ צ ה ה א י ר ו  מוגגוליה ק

ה י אנ קי  או

( ב - ה ד ל א ם ש י י א ) ה א ו מ  ס
ל ש ) ת י ב ר ע מ ה ה א ו מ  ס

( ד נ ל י ז ־ ו י  נ
ת י ת פ ר צ ה ה י ז ג י ל ו  פ

י ׳ ג  פי
ן ד ק ט י  פ

 פגינג
( ה ש ד ח ה ה א י נ י ג ) ה א ו פ  פ

ק ו  ק
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ה ש ד ח ה ה י נ ו ד ל  ק
( ם י י א ) ם י נ י ל ו ד  ק
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ה י ל ר ט ס ו  א
ס ד ו ט ס ו ק נ  ב

 גואם
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ה נ טו פו ם ו י ל  ו
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היבשה ם ו י ם בדרך ה י ח ל ש נ ר ה א ו ד ם לדבדי ה י י : שירותים כלל ק ג׳ ל  ח

 ובדרך האויר

 השירות התשלום בשקלים

 1. רישום דבר דואר 3.70
 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד 18.60
 3. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום 1.70
 4. מסירה מיוחדת (אקספרס) של דבר דואר 9.70
 5. תשובה בדואר רשום להודעה בדבר אי־מסירת חבילה לנמען בחו׳יל 7.20

 6. הפניה רשומה של דבר דואר שנשלח לחוץ לארץ לשם או למען
 אחרים בחוץ לארץ 7.50

 7. פנייה רשומה לחוץ לארץ בדבר החזרתו של דבר הדואר שנשלח
 לחוץ לארץ 7.50

 8. עריכת חקירה כדבר אבדן או היזק של דבר דואר שנשלח לחוץ
 לארץ 7.50
 9. עריכת חקירה בדבר מברק 7.50

 10. הפנייה רשומה של בקשת השולח לחוץ לארץ בדבר שחרור הנמען
 מתשלום היטלים על חבילה 7.50
 11. שובר תשובה ביךלאומי 6.70

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

 עד 1 ק״ג 18.50
 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 23.00
 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 30.00
 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 43.00
 למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג 68.00

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

 עד 1 ק״ג 18.50
 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 23.00
 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 30.00
 למעלה מ־5 לףג עד 1.0 ק״ג 43.00
 למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג 68.00
 14. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני המסירה 7.50

 15. דמי טיפול בדבר דואר שהגיע מחוץ לארץ שלא בוייל בהתאם
 לתעריף של ארץ המוצא 2.40

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

 השולח, היא בעלת ערך גבוה 47.00

: שירות זה ניתן רק בסניפי דואר שנקבעו לכך. ה ר ע  ה

י ר ו פ י צ כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981)
 (המ 47—3)
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 תקנות הדואר (תעדיפי טלפון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לפקודת הדואר [נופח חדש]!, ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

• ״ נ ס ו י ש  1, התשלום בעד שידות טלפון כמפורט בתוספת הראשונה או השניה יהיה בשיעור ת
ן » י  , י שירות ט

 שנקבע לצד אותו שירות.

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשמ״ב(1 בינואר 1982). תחייה

 3. תקנות הדואר (תעדיפי טלפון)(מם׳ 2), התשמ״א—21981— בטלות.

 תוספת ראשונה
 לוח תשלומים לשיחות בין־ עירוניות

 חלק אי: באמצעות חיוג ישיר

 שיחה בין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות בלוח א׳ ואל מינויים המחוברים
 למרכזות המפורטות בלוח ב׳ להלן, נמדדת במספר השיחות המקומיות המתקבל מחלוקת
 התקופה של השיחה בתקופה שצויינה כצד כל אות היכר, אות ההיכר מסמלת את התקופה

 שבצידה היא נמצאת.
 התקופה בשניות שעליה מוטל תשלום שיחד.
 מקומית אחת! בהתחלת שיחה ובסופה ייחשב
 גם כל חלק של התקופה כשיחה מקומית אחת

 בימים א׳ עד וזי
 בין השעות

07.00—19.00 
 וביום ו׳ משעה 13.00

 ועד יום א׳ בשעה 07.00
 (תעריף לילד.)

180 
120 
40 

 בימים א׳ עד ה׳
 ביו השעות

19.00—07.00 
 וביום ו׳ משעה

 07.00 עד שעה 13.00
 (תעריף יום)

90 
60 
20 

 א
 ב
 ג

 חלק בי: באמצעות טלפונאי
 1. התשלום בעד שיחת גוביינא חד פעמית בין מנויים המחוברים למרכזות המפורטות

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

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

 שקלים

11.00 
13.00 
22.00 

 א
 כ
 ג

 2. כאשר השיחה לא יצאה לפועל מסיבות התלויות כמזמין, דמי טיפול 7.18 שקלים.

 1 ייני מדינת ישראל, גוםח הדש 29, עמ׳ 567.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1393¡ (15714).

 קובץ התקנות 4302, ח׳ בטבת התשט״ב, 3.1.1982 431





 לוח ב׳
 שיחה פאת אי — התשלום

 מנוי המחובר לאחת המרכזות אבו־דיס-אלעזריה׳ בית־ תעריף א׳
 לחפ׳ יריחו׳ רמאללה׳ חברון, קרית ארבע או מעלה

 אפרים.

 מנוי המחובר למרכזת באזור חיוג ירושלים (02)׳
 למעט מנוי המחובר למרכזת בירושלים

.1 

 2. מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח אי׳ מנוי המחובר לאחת המרכזות אבו-דיס-אלעזריה׳ בית־ לפי התעריפים הקבועים
 למעט מרכזת באזור חיוג ירושלים (02) לחפ׳ יריחו׳ רמאללה׳ חברון׳ קרית ארבע או מעלה בלוח א׳ אל אזור חיוג

 אפריפ. ירושלים (02)
 למעט מרכזת באזור חיוג ירושלים (02)

 מנוי המחובר לאחת המרכזות יריחו׳ רמאללה׳ חברון׳ תעריף א׳
 קרית ארבע או מעלה אפריט.

 3. מנוי המחובר למרכזת בירושלים

 4. מגוי המחובר למרכזת באזור חיוג עפולה (065) מנוי המחובר למרכזת ג׳נין תעריף א׳
 5. מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח אי, מגוי המחובר למרכזת ג׳נין לפי התעריפים הקבועים
 למעט מרכזת באזור חיוג עפולה (065) בלוח א׳ אל אזור חיוג

 עפולה(065)

 מגוי המחובר למרכזת באזור חיוג צומת השרון מנוי המחובר למרכזת קלקיליה תעדיף א׳
(058) 

.6 

 7. מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח א׳׳ מנוי המחובר למרכזת קלקיליה לפי התעריפים הקבועים
 למעט מרכזת באזור תיוג צומח השרון(052) בלוח א׳ אל אזור חיוג

 גומת השרון(052)
 למעט מרכזת באזור תיוג צומח השרון(052)

 8. מנוי המחובר למרכזת באזור חיוג נתניה (053) מנוי המחובר למרכזת שכם או למרכזת טול נרם תעריף א׳
 8. מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח אי׳ מנוי המחובר למרכזת שכפ או למרכזת טול כרפ לפי התעריפים הקבועים
 למעט מרכזת באזור היוג נתניה (053) בלוח א׳ אל אזור חיוג

 נתניה(053)

. חאן תעריף א׳  מנוי המחובר לאחת המרכזות עזה׳ דיר־אל־בלח׳
 יונס׳ רפיח או גיבליה

 10. מנוי המחובר למרכזת באזור תיוג אשקלון(051)

 11. מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח אי׳ מנוי המחובר לאחת המרכזות עזה׳ דיר-אל־בלח׳ חאן לפי התעריפיפ הקבועים
 למעט מרכזת באזור חיוג אשקלון(051) יונס רפיח או גיבליה בלוח א׳ אל אזור חיוג

 אשקלון(051)
 למעט מרכזת באזור חיוג אשקלון(051)

 12. מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח א׳ מנוי המחובר למרכזת באופירה תעריף ג׳
 מנוי המחובר למרכזת באזור חיוג באר־שבע מנוי המחובר למרכזת בשדות תעדיף א׳

(057) 
.13 

 מנוי המחובר לאחת המרכזות באזור חיוג אשקלון מנוי המחובר למרכזת בשדות תעריף ב׳
 (051) או באזור חיוג אילת (059)

.14 

 מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח אי׳ מנוי המחובר למרכזת בשדות תעריף ג׳
 ,למעט אחת המרכזות באזורי החיוג באר שבע

 (057), אשקלון(051) או אילת (059)

.15 

 16. מנוי המחובר למרכזת באזור חיוג טבריה (067) מנוי המחובר למרכזת קצרין או למרכזת בני יהודה תעריף א׳
 מנוי המחובר לאחת המרכזות באזור חיוג חיפה מנוי המחובר למרכזת קצרין או למרכזת בני יהודה תעריף ב׳

 (04) או נאזור תיוג עפולה (065)
.1  ז

 מנוי המחובר לאחת המרכזות המפורטות בלוח אי׳ מגוי המחובר למרכזת קצרין או למרכזת בני יהודה תעריף ג׳
 למעט אחת המרכזות באזור החיוג טבריה (067)׳

 חיפה (04) או עפולה (065)

.18 

 קובץ התקנות 4302, ח׳ בטבת התשמ״ב, 3.1.1982 433



 תוספת שניה
 בתוספת זו -

 ״קו מרכזי ישיר

ו ק ו מ  ק

 שונים״

- קו המחובר למרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת
 המשמש לשיחות יוצאות או לשיחות נכנסות או לשיחות יוצאות

 ונכנסות?

 ״קו מקומי לשירותים - קו שאינו קו מרכזי ישיר או שלוחה והוא בתחום שני מקומות
 אשד ביניהם תעריף השיחה הוא זה של שיחה מקומית כהגדרתה

 כתקנות הדואר (שידות טלפון)׳ התשל״ג-31973 -

 כאשד המרחק האוירי בין שני קצות הקו אינו עולה על 100 מטר;

 כאשר המרחק האוידי כין שני קצות הקו עולה על 100 מטר?
 ואינו עולה על 3000 מטר?

 כאשר המרחק האוירי כין שני קצות הקו עולה על 3000 מטר?

 קו שאינו קו מרכזי ישיר או שלוחה והוא בתחום שני מקומות
 אשד ביניהם תעדיף השיחה הוא זה של שיחה כין־עידונית

 כהגדרתה בתקנות הדואר (שירות טלפון)׳ התשל״ג-1973;

 שלוחה שהמרחק האוירי כינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת
 הפרטית אינו עולה על 100 מטר;

 ״א״

 ״קו בין־עירוני
 לשירותים שונים״

- שלוחה שהמרחק האוידי בינה לבין הטלפון הראשי או המרכזה
 הפרטית עולה על 100 מטר ואינו עולה על 3000 מטר;

 ־ שלוחה שהמרחק האוירי כינה לבין הטלפון הראשי או המרכזת
 הפרטית עולה על 3000 מטר;

- כמשמעותו בתקנות הדואר (תעדיפי טלקס, טלפרינטר וטיקד),
 התשמ״ב—1982«׳״.

 ״שלוחה א״

 ״שלוחה ב״

 ״שלוחה ג״

 ״קו טלקס ישיר״

 ״עסק״ — לרבות מסחר, מלאכה, חקלאות, תעשיה, מקצוע, משלח יד, גם אם הם מתנהלים
 ממעונו של המבקש.

 לכל מונח תהא המשמעות שיש לו בתקנות הדואר (שירותי טלפון), התשל״ג—1973.

ה נ ק ת : ה י ק א ל  ח

 פימן א׳: התקנה קבועה

 התשלום
 בשקלים

 1. (א) קו מרכזי ישיר בעסק 000׳ד

 (ב) קו מרכזי ישיר למעט קו מרכזי ישיר בעסק 000׳5

 2 (א) קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר בעסק ~ לכל מנוי 000׳ד

 (ב) קו מרכזי ישיר משותף לשני מנויים או יותר למעט קו מרכזי ישיר
 משותף לשני מנויים או יותר בעסק — לכל מנוי 000׳5

 3 ק״ו! התשל״ג, עמ׳ 1704¡ התשל״ו; עפ׳ 842¡ התשל״ז, עמי 481¡ התשל״ת, ע«׳ 599.
 4 ק״ת התשמ״ב, עמי 453.
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 התשלום
ת בשקלים ו ר י ש  ה

 3. כל שקע מחוכר לקו מרכזי ישיר או לשלוחה של מרכזת

 פרטית למעט השקע הראשון 162

 4. כל שקע המחובר לשלוחה עם ממתג 62!

 5. מכשיר טלפון מיטלטל נוסף למכשיר טלפון ראשון של קו
 מרכזי ישיר 212

 6. מכשיר טלפון מיטלטל עם תקע עבור שקע מחובר לשלוחה של

ת פרטית 212 מ ר  קו מרכזי ישיר או לשלוחה של מ

 7. פעמון - למרחק שאינו עולה על 100 מטר 425

 8. פעמון - למרחק העולה על 100 מטר ואינו עולה על 150 מטר 2,656
3 3  9. שפופרת נוספת למרכזת פרטית 1

 10. מערכת ראש יחידה או כפולה למרכזת פרטית 660
 11. מערכת אזעקה ונקודת אזעקה למרחק שאינו עולה על 100 מטר,

6 3  למעט הקו 6
 כל נקודת אזעקה נוספת למרחק שאינו עולה על 100 מטר 162

 12. מתקן לאיתות של צלצול הטלפון, אליו ניתן לחבר מנודה או
2 4  פעמון רכוש המנוי 8

 13. מכשיר למניית פעימות מונה בקו ישיר (טקסומטר) 212

 14. פתיל שושן באורך 3.5 מטר, 4.5 מטר, 6 מטר או 10 מטר
9  למכשיר טלפון רגיל 2

 15. שפופרת לכבד שמיעה 162

4 2  16. מכשיר טלפון רב־קווי 5
 17. מתקן להעברת נתונים לעיבוד, רכוש משדד התקשורת או רכוש

 המנוי, למעט הקו -
 (א) כשמועברות 200 יחידות העברה (ביט) לשניה 906׳1
 (ב) כשמועברות 600 עד 1,200 יחידות העברה (ביט) לשניה 1,906
1 ׳ 9 0  (ג) כשמועברות 2,400 יחידות העברה (ביט) לשניה 6
 (ד) כשמועברות 4,800 יחידות העברה (ביט) לשניה 906׳1
1 ׳ 9 °  (ה) כשמועברות 7,200 יחידות העברה (ביט) לשניה י 6
 (ו) כשמועברות 9,600 יחידות העברה (ביט) לשניה 810׳3
 (ז) כשמועברות למעלה מ״9,600 יחידות העברה (ביט) לשניה 3,810

 18. מכשיר טלפון למסירה של מידע בדיבור בעת ובעונה אחת למספר
 מנויים שקוויהם מחוברים אליו דרך קבע (להלן טלפון פיקוד) 3,750

 19. חיבור קו של מנוי לטלפון פיקוד 656׳2
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 משירות

 %, (א) קו מקומי לשירותיה שתי8 ברוחב 86 ;על 300 — 3400 מרץ
 (1) לדיבור

ד 7,200 יחידות  (2) להעברת נתוניימ לעיבוד ע
 המבדה (ביס) לשניה

 (3) להעברת צילומים

 (4) להעברת תקשורת מנקודה אל תחנו; לקשר אלחוטי׳
ת התקשורת ודרך העברתה פ , ובלבל ש ן  רשויה כדי

 בקו אושרי על ידיי המנהל

4 2 ׳ 5 T 

2,656 "3" 

6 ״ 193/ ג  ״

 (3) (1) קו מקומי להעברה נתוניפ לעיבוד במהירות של 9600
 יחידות העברה (ביס) לשניה ומעלה

i 0,000—50 (2) קו מקומי להעברת תקשורת ברוחב פס של 
ן ובלבד  הרץ מנקרת., אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה כדי
 שסוג התקשורת ודרך העברתה בקו אושרו על ידי המנהל

1,310 " א " 

״ 8.137 r 
T" 1.8,751 

דותימ שונימ המשמש להעברת ד לשיפור קו מקומי לשי ו י  21־ נ
 נתוניה לעיבוד בלבד 920

 נוטף על התשלוט
 לפי* פרט 20

״ 425 r 22« שלוחה 

״ r<6»׳2 3 ־ (א) שלוחה ״ 2 3 

י בהיתר משרד ו י המנ ד  (3) כאשר הרשת מותקנת על י
4 2 די משדד התקשורת ?5ל חשבון המנוי 5  התקשורת ווו על י

8 . (א) שלוחה T״ 193, 2 4 

 (3) באשר הרשת מותקנת «ל ידי׳ המנוי בהיתר משרד
4 2 די משדד התקשורת על השגון המנוי 5  התקשורת או על י

 25. מתקן להפעלת המונה של מנוי־ לחיוב חשבונו הוא בשיחות
3 ות נ33םות 750, י נ  ביךעירו

י למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשמרז; נ ד אלקטרו ו . (א) צי 2 6 
ן הציבורית 10,614 ותג ברשת הפלפו ן המנוי המנ י ג  ל

 (3) מתג אזעקה המחובר ל5ניוד האמור 3§סקה (א) 815

 436 ק וגץ התקנות !:430, ת׳ בםבת המשמ״ב, 3.1,1982



 התשלום
ת בשקלים ו ד י ש  ה

 27. מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית -
 כתוצאה מחיבור מיתקן, רכוש המנוי, להעברת נתונים לעיבוד

 וצילומים 815

 28. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון
 של מנוי אחר קבוע מראש 425

 29. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון
 של מנוי אחר שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עגור

 מנויים אחרים 425

 30. מיתקן לקיום שיחת ועידה עם מספר אנשים עם אפשרות

 חסימת השיחה 750׳3

 31. שירות לחסימת שיחות בינלאומיות בחיוג ישיר 223

 32. מכשיר טלפון ממתג 23 425

 33. קו בין עירוני לשירות זמני׳ עד חודש ימים 425

 הערות: א׳: לא יותקן מכשיר טלפון רב קווי כאמור בפרט 16 אלא אם כן תתבקש
 התקנה של כל המערכת של טלפון רב קווי המורכבת לפחות משני קווים מרכזיים

 ישירים וכן מארבעה עד עשרה מכשירי טלפון רב קווי.

 ב׳: לא יותקן מכשיר טלפון ממתג 23 כאמור בפרט 32 אלא אם כן -תתבקש
 התקנה של כל המערכת של טלפון ממתג 23 המורכבת לפחות מקו מרכזי ישיר
 אחד ושני מכשירי טלפון ממתג 23 או משני קווים מרכזיים ישירים וכן מ־2—6

 מכשירי טלפון ממתג 23.

 פימן בי: התקנה זמנית
 1. כל התקנה זמנית התשלום שנקבע
 לצד אותו השירות

 בסימן א׳

י ו זמנ ע א ו ב ן ק ו פ ל ה - שירות ט ק ת ע : ה ׳ ק ב ל  ח

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

 ,1. קו מרכזי ישיר 212

 2. שלוחה ״א״ -
 אם היא נשארת שלוחה ״א״ 212

 אם היא הופכת לשלוחה ״ב״ 2,656

 3. שלוחה ״ב״ —י
 אם היא נשארת שלוחה ״ב״ 212

 אם היא הופכת לשלוחה ״ג״ 6,193

 4. שלוחה ״ג״ 212

 קובץ התקנות 4302, ח׳ בטבת התשמ״ב, 3.1.1982



 התשלום
 בשקלים

 5. (א) קו מקומי לשירותים שונים ״א״ ברוחב פס של 300¬
 3400 הרץ המשמש —

 (1) לדיבור

 (2) להעברת צילומים
 (3) להעברת נתונים לעיבוד עד 7200 יחידות העברה

 (ביט) לשניה

 (4) להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי
 רשויה כדין ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה בקו

 אושרו על ידי המנהל
 אם הוא נשאר קו מקומי ״א״ 212

 אם הוא הופך לקו מקומי ״ב״ 2,656

 (ב) (1) קו מקומי ״א״ להעברת נתונים לעיבוד,במהירות של
 9600 יחידות העבדה(ביט) לשניה ומעלה

 (2) קו מקומי ״א״ להעברת תקשורת כרוחב פס של
 10-000-50 הרץ מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי
 רשויה כדין ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה

 בקו אושרו על ידי המנהל
 , אם הוא נשאר קו מקומי ״א״ 212

 אם הוא הופך לקו מקומי ״כ״ 8,137

 6. (א) קו מקומי לשירותים שונים ״כ״ כרוחב פם של 3400-300
 הרץ המשמש —

 (1) לדיבור
 (2) להעברת צילומים

 (3) להעברת נתונים לעיבוד עד 7200 יחידות העברה
 (כיט) לשניה

 (4) להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר י אלחוטי
 דשויה כדין ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה

 כקו אושרו על ידי המנהל
 אם הוא נשאר קו מקומי ״ב״ 212

 אם הוא הופך לקו מקומי ״ג״ 6,193

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

 (2) קו מקומי ״ב״ להעברת תקשורת ברוחב פס של
 10,000-50 הרץ מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי
 רשויה כדין ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה

 בקו אושרו על ידי המנהל
 אם הוא נשאר קו מקומי ״בי׳ 212

 אם הוא הופך לקו מקומי ״ג״ 18,751

 438 קובץ התקנות 4302, ח׳ בטבת התשמ״ב, 3.1.1982



 התשלום
ת בשקלים ו ר י ש  ה

 קו מקומי לשירותים שונים ״ג״, לכל קצה של קו
 פעמון

 שקע למעט שקע ראשון המחובר לקו מרכזי ישיר
 מכשיר למניית פעימות מונה כקו מרכזי ישיר (טקסומטר)

 מתקן לאיתות של צלצול הטלפון, אליו ניתן לחבר מנורה
 או פעמון, רכוש המנוי
 מכשיר טלפון רב קווי

 מתקן להעברת נתונים לעיבוד, למעט הקו
 מערכת אזעקה עם או בלי נקודת אזעקה אחת, למעט הקו

 כל נקודת אזעקה נוספת
 שינוי תואי של כל קו מקומי לשירותים שונים או של שלוחה

 כתוצאה מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית

 טלפון פיקוד
 מרכזת פרטית

212 
162 
162 
212 

212 
354 
600 
212 
106 

212 

212 

 מלבד התשלום לה
  עתקת הקווים למי
 ניהם לפי סימן זה,
 ההוצאות הממשיות
 להעתקת המרכזת

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

 לבין המנוי, המנותב ברשת הטלפון הציבורית 318
 (ב) ציוד הקצווה של מערכת האזעקה — רכוש המנוי 212
 00 מתג אזעקה המחובר לציוד האמור בפסקה (א) 162

 מתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כתוצאה
 מחיבור מתקן, רכוש המנוי, להעברת נתונים לעיבוד וצילומים 212

 ציוד להעברה אוטומטית של שיחות של מנוי לטלפון של מנוי
 אחר קבוע מראש 212

 ציוד להעברה אוטומטית של שיחות של מנוי לטלפון של מנוי
 אחר שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עבור מנויים אחרים 212
 מכשיר טלפון ממתג 23 354

.7 

.8 

.9 

.10 

.11 

.12 

.13 

.14 

.15 

.16 

.17 

.18 

.19 

.20 

.21 

.22 

 םימן כ׳: כאשר המרחק בין המקום בו מותקן המיתקן לבין המקופ החדש
 עולה על 100 מטר כקו אווירי

 1. קו מרכזי ישיר 952

 2. העתקת שלוחה ״א״ או שגוי תואי של שלוחה ״א״ כתוצאה
 מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית -

 אם היא נשארת שלוחה ״א״ 212

 קובץ התקנות 4302, ח׳ בטבת התשמ״ב, 344982 .:439



 התשלום
ת בשקלים ו ר י ש  ה

 אם היא הופכת לשלוחה ״ב״ 2,656

 אם היא הופכת לשלוחה ״ג״ 6,193

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת
 או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212

 3. העתקת שלוחה ״ב״ או שנוי תואי של שלוחה ״ב״ כתוצאה
 מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית אם היא נשארת

 שלוחה ״ב״ 952

 אם היא הופכת לשלוחה ״ג״ 6,193

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת, או
 על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי ״ 212

 4. העתקת שלוחה ״ג״ או שנוי תואי של שלוחה ״ג״ כתוצאה
 מהעתקת הטלפון הראשי או המרכזת הפרטית 952

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת, או
 על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212

 5. קו מקומי לשירותים שונים ״א״ ברוחב פס של 300—3400 הרץ
 המשמש -

 (1) לדיבור

 (2) להעברת צילומים

 (3) להעברת נתונים לעיבוד עד 7200 יחידות העבדה
 (ביט) לשניה

 (4) להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי
 רשויה כדין ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה

 בקו אושרו על ידי המנהל

 אם הוא נשאר קו מקומי ״א״ 212

 אם הוא הופך לקו מקומי ״ב״ 2,656
 אם הוא הופך לקו מקומי ״ג״ 6,193

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי באישור משרד
 התקשורת, או על ידי משדד התקשורת על חשבון

 המנוי 212

 6. (א) קו מקומי ״א״ להעברת נתונים לעיבוד במהירות של 9600
 יחידות העברה (ביט) לשניה ומעלה

 (ב) קו מקומי ״א״ להעברת תקשורת ברוחב פס של 10,000-50
 הרץ מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי דשויה כדין ובלבד
 שמת התקשורת ודרך העברתה כקו אושרו על ידי המנהל

 אם הוא נשאר קו מקומי ״א״ 212

 440 קובץ התקנות 4302, ח׳ בטבת התשמ״ב, 3.1.1982



 אב! הוא הופך לקו מקומי ״ב״
 אם הוא הופך לקו מקומי ״ג״

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת
 או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

 7. קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ ברוחב פס של 3400-300 הרץ
 המשמש -

 (1) לדיבור

 (2) להעברת צילומים

 (3) להעברת נתונים לעיבוד עד 7200 יחידות העברה
 (ביט) לשניה

 (4) להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי
 רשויה כדין ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה

 בקו אושרו על ידי המנהל
 אם הוא נשאר קו מקומי ״ב״
 אם הוא הופך לקו מקומי ״ג״

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת׳ או
 על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

 8. (א) קו מקומי ״ב״ להעברת נתונים לעיבוד במהירות של 9600
 יחידות העברה (ביט) לשניה ומעלה

 (ב) קו מקומי ״ב״ להעברת תקשורת ברוחב פס של 10,000-50
 הרץ מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי דשויה כדין ובלבד
 שסוג התקשורת ודרך העברתה בקו אושרו על ידי המנהל

 אם הוא נשאר קו מקומי ״ב״
 אם הוא הופך לקו מקומי ״ג״

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת,
 או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

 9. קו מקומי לשירותים שונים ״ג״ ברוחב פס של 3400-300 הרץ
 המשמש -

 (1) לדיבור
 (2) להעברת צילומים

 (3) להעברת נתונים לעיבוד עד 7200 יחידות העברה
 (ביט) לשניה

 (4) להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי
 רשויה כדין ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה

 בקו אושרו על ידי המנהל
 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משדד התקשורת

 או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

 קובץ התקנות 4302, ח׳ בטבת התשמ״ב, 3.1.1982



 מתשלום
 השירות בשקלים

־  10. קו מקומי ״ג*־
 (א) להעברת נתונים לעיבוד במהירות של 9600 יחידות העברה

 נביט) לשניה ומעלה
 (ב) להעברת תקשורת ברוחב פס של 10,000-50 הרץ מנקודה
 אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה כדין ובלבד שסוג התקשורת

 ודרך העברתה בקו אושרו על ידי המנהל 952
 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת

 או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212
 11. פעמון 162
 12. שקע למעט שקע ראשון המחובר לקו מרכזי ישיר 162
 13. מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקםומטר) 212
 14. מכשיר טלפון רב קווי 354
 15. קו מקומי לשירותים שונים, לכל קצה 952
 16. מתקן להעברת נתונים לעיבוד, למעט הקו 952
 17. טלפון פיקוד 530
 18. מערכת אזעקה עם נקודת אזעקה אחת, למעט הקו 212
 כל נקודת אזעקה נופפת 106

 19. מיתקן לאיתות של צלצול טלפון, שאליו ניתן לחבר מנורה או
 פעמון - רכוש המנוי 212

  20. מרכזת פרטית מלבד התשלום להעתקת הקווים למי
 ניהם לפי סימן זה,ההוצאות הממשיות

 להעתקת המרכזת הפרטית עצמה
 21. (א) ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין,מוקד המשטרה

 לבין המנוי, המנותב ברשת הטלפון הציבורית 952
 (ב) ציוד הקצווה של מערכת האזעקה - רכוש המנוי 952

 22. מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית בתוצאה
 מחיבור מתקן, רכוש המנוי, להעברת נתונים לעיבוד וצילומים 212

 23. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון אחר
 קבוע מראש 212

 24. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של מנוי
 אחר שהורשה על ידי המנהל לקבל הודעות עבור מנויים אחרים 212
 25. מכשיר טלפון ממתג 23 354

: א׳: השירות לפרטים 2 עד 14 יינתן, זולת אש תתבקש העתקת הקו המרכזי ת ו ר ע  ה
 הישיר או השלוחה או המרכזת הפרטית שאליהם הם מחוברים.

 ב׳: לא יועתק מכשיר טלפון רב קווי (לפי פרט 14) אלא אם תתבקש העתקה
 של כל המערכת של טלפון רב קווי.

 ג׳: לא יועתק מכשיר טלפון ממתג 23 (לפי פרט 25) אלא אם כן תתבקש
 העתקת כל המערכת של טלפון ממתג 23.
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 חלק ג׳: המרות - שירות טלפון קגוע או זמני

 התשלום
 בשקלים

212 

952 

 193 ׳6

 000׳7

5,000 

4,800 
2,800 

5,400 

3,400 

952 

1,343 

212 

212 

212 

425 

660 

 קו מרכזי ישיר כשלוחה ״א״

 קו מרכזי ישיר כשלוחה ״כ״

 קו מרכזי ישיר בשלוחה ״ג״

 קו מרכזי ישיר כשלוחה ״כ״ או ״ג״ או בקו מקומי לשירותים
 שונים ״כ״ או ״ג״ כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי כהיתר
 משרד התקשורת או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

 קו מרכזי ישיר המשמש לשיחות יוצאות ונכנסות כקו מרכזי
 ישיר המשמש לשיחות יוצאות בלבד או בקו מרכזי ישיר המשמש

 לשיחות נכנסות כלבד

 קו מרכזי ישיר המשמש לשיחות נכנסות בלבד כקו מרכזי ישיר
 המשמש לשיחות יוצאות בלבד או בקו מרכזי ישיר המשמש לשי־

 חות יוצאות ונכנסות

.1 
.2 

.3 

.4 

 (א) שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו מרכזי ישיר 5.
 בעסק

 (ב) שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו מרכזי; ישיר
 למעט בקו מרכזי ישיר בעסק

 6. (א) שלוחה ״ב״ או ״ג״ או קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ או ״ג״
 המנותבים דדך מרכזת טלפונים ציבורית של משרד התקשורת —

 (1) .בקו מרכזי ישיר בעסק
 (2) בקו מרכזי ישיר למעט בקו מרכזי ישיר בעסק

 (ב) שלוחה ״ב״ או ״ג״ או קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ או ״ג״
 שאינם מנותבים דרך מרכזת הטלפונים הציבורית של משרד

 התקשורת —

 (1) בקו מרכזי ישיר בעסק

 (2) בקו מרכזי ישיר למעט בקו מרכזי ישיר בעסק

 קו טלקס ישיר בקו מרכזי ישיר

 קו מרכזי ישיר כקו טלקס ישיר

.7 

.8 

.9 

.10 

 11. קו מרכזי ישיר המשמש לשיחות יוצאות בלבד כקו מרכזי ישיר
 המשמש לשיחות נכנסות בלבד או כקו מרכזי ישיר המשמש,

 לשיחות יוצאות ונכנסות

 12. שלוחה עם ממתג בשלוחה בלי ממתג

 13. שלוחה כלי ממתג בשלוחה עם ממתג
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: השימוש - שירות טלפון קבוע או זמני  חלקד׳
: קוויה ושלוחות ׳  הימן א

 התשלום
 לחודש אחד

 בשקלים

50 

74 

67 

46 

47 

 קו מרכזי ישיר לכל מנוי למעט אלה המנויים כפרט(2)

 קו מרכזי ישיר למנויים כמרכזות המפורטות להלן ן

 (א) כאזור חיוג ירושלים (02) -
 גכעת שאול גוה יעקכ

 הורדוס קרית יובל
 כורש רמות

 מעוז ציון רמת אשכול
 מרחביה תלפיות

 (ב) באזור החיוג תל־אכיכ (03) -
 צפון

 קיראון
 רמת אביכ

 רמת גן
 רמת יצחק

 חולון
 יד אליהו

 ירקון וייצמן
 מזרח
 מערב
 מקוה

 נודדיה

 אזור
 בני־ברק

 בת־ים
 גבעתיים

 דן
 דפנה
 דרום

 מערכ
 מפרץ

 קרית־אתא
 קדית־ים

 קרית־מוצקין

 (ג) כאזור החיוג חיפה (40)
 אחוזה

 טירת הכרמל
 כרמל

 כרמל צרפתי
 מזרח

 מעלה השחרור

 לכל מנוי -

 לכל מנוי -

 3, קו מרכזי ישיר משותף לשני מגויים או יותר
 במרכזות המפורטות בפרט(2)

י ישיר משותף לשני מנויים או יותר מ ד  4. קו מ
 למעט אלה המנויים בפרט(3)

 5. מערכת אזעקה ונקודות אזעקה

 6. (א) קו מקומי לשירותים שונים כרוחב פס של 3400-300 הרץ —

 (1) לדיבור

 (2) להעברת נתונים לעיכוד במהירות של 7200 יחידות
 העברה (ביט) לשניה

 (3) להעמדת צילומים
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 התשלום
 לחודש אחד

 בשקלים
ת ו ר י ש  ה

31 

94 

282 

94 
282 
848 

241 

84 

114 

114 

114 

256 

68 
74 
84 

144 
256 
360 
848 

1,439 

 להעכרת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי
 הרשויה כדין, ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברה

 בקו אושרו על ידי המנהל

(4) 

 ׳׳1׳
 ״א״
 ״ב״
 ״ג״

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

 קו מקומי להעברת תקשורת ברוחב פס של 10,000-50
 הרץ מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה כדין,
 ובלבד שסוג התקשורת ודרך העברתה בקו אושרו

 על ידי המנהל

 (ב) (1)

(2) 

 ״א״
 ״ב״
 ״ג״

 7. ציוד לשפוד קו מקומי לשירותים שונים המשמש להעברת נתונים
 לעיבוד בלבד

 8. קו בין עירוני -

 (א) לדיבור -
 ללא גישה לרשת החיוג הציבורית מגנטו, לכל ק״מ אווירי

 עם גישה לקו אחר, לכל ק״מ אווירי

 (ב) להעברת צילומים, לכל ק״מ אווירי

 (ג) להעברת תקשורת מנקודה אל תחנה לקשר אלחוטי רשויה
 כדין

 ברוחב פס של 3400-300 הרץ, לכל ק״מ אווירי
 ברוחב פס של 10,000-50 הרץ, לכל ק״מ אווירי

 9. קו בינעירוני להעברת נתונים לעיבוד כשמהירות ההעברה —
 (1) 300-200 יחידות העברה (ביט) לשניה

 (2) 1200-600 יחידות העברה (ביט) לשניה
 (3) 2400 יחידות העברה (ביט) לשניה
 (4) 4800 יחידות העבדה (ביט) לשניה

 (5) 9600 יחידות העברה (ביט) לשניה

 (6) 16,600-14,400 יחידות העברה(ביט) לשניה
 (7) 64,000-50,000 יחידות העברה (ביט) לשניה

 (8) 144,000 יחידות העברה (ביט) לשניה
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 התשלום
 לחודש אחד
 בשקלים

 השירות

 10 . קו בינעירוני להעברת נתונים המשמש ליותר ממטרה אחת(לרבות
 שמוש רב מתקני באחת מקצוות הקו או שימוש בציוד לרבות
 אפיקים מסוגים שונים או שימוש לדיבור והעברת נתונים לעיבוד

 בעת ובעוגה אחת) כשמהירות ההעברה -

 (1) 300-200 יחידות העבדה (ביט) לשניה 94
 (2) 1200-600 יחידות העברה (ביט) לשניה 104
 (3) 2400 יחידות העבדה (ביט) לשניה 119
 (4) 4800 יחידות העברה (ביט) לשניה 202
 (5) 9600 יחידות העברה (ביט) לשניה 354
 (6) 16,600-14,400 יחידות העברה (ביט) לשניה 496

 (7) 50,000—64,000 יחידות העברה (ביט) לשניה 180׳1
 (8) 144,000 יחידות העברה (ביט) לשניה 004׳2

ה ״א״ — מ ל  11. ש
 בעד כל שלוחה, עד 100 שלוחות 20
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 שלוחות 14

 12. שלוחה ״ב״ —
 בעד כל שלוחה, עד 100 שלוחות 61
 בעד כל שלוחה שלמעלה מ־100 שלוחות 42

 13. שלוחה ״ג״ -
 כעד כל שלוחה 193

 פימז o: מפטירים ושירותיה מיוחדיפ

 1. מכשיר טלפון מיטלטל נוסף למכשיר טלפון ראשון 20

 2. מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר) 31

 3. מכשיר טלפון רב־קווי 106

 4. מתקן להעברת נתונים לעיבוד, כאשר שירותי האחזקה ניתנים
 על ידי משרד התקשורת, למעט הקו -

 (א) כשמועברות 200 יחידות העברה (ביט) לשניה
 רכוש משרד התקשורת 720
 רכוש המנוי 180

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

 רכוש משרד התקשורת 960
 רכוש המנוי 240

 (ג) כשמועברוח 2,400 יחידות העברה (ביט) לשניה
 רכוש משרד התקשורת 1,440

 רכוש המנוי 480
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 התשלום
 לחודש אחד

 בשקלים
ת ו ד י ש  ה

 (ד) כשמועבדות 4,800 יחידות העברה (ביט) לשניה
 רכוש משדד התקשורת 600׳3

 רכוש המנוי 720

 (ה) כשמועבדות 7,200 יחידות העבדה (ביט) לשניה
 רכוש משרד התקשורת 6,600

 רכוש המנוי 960
 (ו) כשמועבדות 9,600 יחידות העכרה (כיט) לשניה

 רכוש משרד התקשורת 6,600
 רכוש המנוי 1,200

 (ז) כשמועבדות למעלה מ־9,600 יחידות העברה (כיט) לשניה
 רכוש משדד התקשורת 9,000
 רכוש המנוי 2,160

 5. ציוד אלקטרוני למעגל אזעקה מקומי בין מוקד המשטרה לבין
 המנוי ברשת הטלפון הציבורית 636

 6. מיתקן למניעת תקלות טכניות ברשת הטלפון הציבורית כתוצאה
 מחיבור מיתקן, רכוש המנוי, להעברת נתונים וככלל זה צילומים 74

 7. ציוד להעברה אוטומטית של שיחות נכנסות של מנוי לטלפון של
 מנוי אחד קבוע מראש 31 .

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

 אחדים 31

 9. מרכזת פרטית שקיבולה המידבי הוא עד 100 שלוחות ושטרם
 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת - לכל מעגל שלוחה 16
 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת - לכל מעגל שלוחה 31

 10. מרכזת פרטית שקיכולה המידבי עולה על 100 שלוחות ושטרם
 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת - לכל מעגל שלוחה 9.36

 חלפו 15 שנה משנת הייצור של המרכזת - לכל מעגל שלוחה 19

 11. בעד כל מעגל של מרכזת פרטית ידנית רכוש משרד התקשורת 19

 12. בעד כל מעגל של מרכזת פרטית אוטומטית רכוש משדד התקשורת 38

 13. שידות לחסימת שיחות כין־לאומיות בחיוג ישיר 53

 14. כינוי עיקרי בשירות של התקשרות למאגר נתונים 138

 15. כינוי משנה כשירות של התקשרות למאגר נתונים 90

 16. מכשיר טלפון ממתג 23 106

 17. קו בין עירוגי כמפורט בפרטים 8, 9 ו־10 בסימן א׳ 1/30 מהתעריף
 המשמש לשירות זמני עד חודש ימים - לכל יום שימוש בפרטים 8, 9 ו־10

 בסימן א׳
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 חלק ה׳: שירות טלפון לאניות בנמלים
 (התעריף הוא כעד חיבור קו מרכזי ישיר ודמי שימוש בלבד)

 התשלום
 בשקלים

 1. קו מרכזי ישיר לאנייה העוגנת על יד הרציף בנמל חיכה או בנמל
 אשדוד -

 ליממה הראשונה או לחלק ממנה 131

 לכל יממה נוספת או לחלק ממנה 61

 2. קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת על יד שוכר הגלים הראשי כנמל
 חיפה —

 ליממה הראשונה או לחלק ממנה . 162

 לכל יממה נוספת או לחלק ממנה 61

 3. קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת בנמל אילת -

 ליממה הראשונה או לחלק ממנה 82

 לכל יממה נופפת או לחלק ממנה 31

 4. קו מרכזי ישיר לאניה העוגנת כמעגן הנפט כנמל אילת -

 ליממה הראשונה או לחלק ממנה 82

 לכל יממה נוספת או לחלק ממנה 31

 5. שינוי חיבור הקו המרכזי הישיר במקרה של שינוי מקום מעגן
 האניה 85

 ללא תשלום

106 

106 

106 

106 

214 

 חלק ו׳: רישום במדריך הטלפון׳

 בחלק זה -

 ״רישום״ - שם, עסק או מקצוע ומען אחד של מנוי, כולם או מקצתם.

- ן ו ש א  1. רישום ר

 (א) עד עשר מילים באותיות רגילות

 (כ) כל חמש מילים נוספות או חלק מהן באותיות רגילות

 2. רישום ראשון הכולל אותיות גדולות

 3. כל רישום נוסף -

 (א) עד עשר מילים כאותיות רגילות

 (ב) כל חמש מילים נוספות או חלק מהן כאותיות רגילות

 4. כל רישום נוסף הכולל אותיות גדולות
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 חלק זי: שתות

 התשלום
 בשקלים

0.82 

1.00 

 התשלום בעד שלוש
 שיחות מקומיות

 התשלום בעד שלוש
 שיחות מקומיות

 לפי התוספת הראשונה
 חלק ב׳ ועוד 1.00

 שקלים

 לפי התוספת הראשונה
 חלק א׳ כאשר השיחה
 המקומית מחושבת לפי

 פרט 2

 התשלום שנקבע
 ועוד 12 שקלים

 התשלום בעד שלוש
 שיחות מקומיות

 ללא תשלום

 שיחה מקומית

 שיחה מקומית
 שיחה מקומית
 שיחה מקומית

162 

 ללא תשלום

26 

26 

26 

 1. שיחה מקומית

 2. שיחה מקומית מטלפון ציבורי המופעל על ידי אסימון

 3. צלצול מעורר

 4. צלצול מעורר אוטומטי

 5. שיחה בין־עירונית באמצעות טלפונאי מטלפון ציבורי
 המופעל על ידי אסימון

 6. שיחה בין־עידונית בחיוג ישיר מטלפון ציבורי המופעל
 על ידי אסימון

 7. שיחה לחוץ־לארץ מטלפון ציבורי

 בידור מספר טלפון של מנוי באמצעות שירות מודיעין
 14 - אם המספר המבוקש מופיע במדריך הטלפון

.8 

 אם המספר המבוקש אינו מופיע במדריך הטלפון

 9. פניה לשירות ״15״ שעון דובר

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

 כל 5 שניות נוספות
 5 השניות האחרונות או חלק מהן

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

 12. מדריך טלפון עבדי - לכל קו מרכזי ולכל שלוחה ״ב״ או ״ג

 מדריך טלפון עברי נוסף - לכל כרך

 13. מדריך טלפון לועזי - לכל כרך

 14. מדריך טלפון עברי־עדבי של יהודה, שומרון, עזה וצפון סיני
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 התשלום
ת נשקלים ו ר י ש  ה

 15. החלפת מכשיר טלפון ממתג - לפי בקשת המנוי 425

ד - לפי בקשת המנוי 425 קו  16. החלפת מכשיר טלפון רב־

 17. החלפת מכשיר טלפון רגיל - לפי בקשת המנוי 212

 18. החלפת שקע - לפי בקשת המנוי 162

 19. החלפת מכשיר למניית פעימות מונה בקו מרכזי ישיר (טקסומטר) 318

 20. החלפת פעמון - לפי בקשת המנוי 223

 21. שינוי מספר טלפון - לפי בקשת המנוי 162

 22. רישום שינוי שם של מנוי 128
 ובלבד שאם השינוי הוא מלועזית לעברית ללא תשלום

 23. העברת הטלפון לפי בקשת המנוי לאחר - כהסכמת משרד

 התקשורת 187

 24. העברת הטלפון ממנוי שנפטר לבן זוגו ללא תשלום

 25. העברת הטלפון של מנוי שנספה במערכה להורה שכול ללא תשלום

 26. הוספת קו בין המכשירים שבמערכת קיימת של טלפון רב־־קווי
 או העברתו ממכשיר למכשיר באותה מערכת 212

 27. שירותי עזר למערכת טלפון רב״קווי -

 (א) העבדת הקשר הטלפוני של קו מרכזי ישיר המיועד למכשיר
 מםויים במערכת אל מכשיר אחד באותה מערכת 212

 (ב) חסימה מלאה או חלקית של אחד ממכשירי המערכת או
 ביטולה 212

 28. שינוי בקווים המחוברים לטלפון פיקוד 212

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

 עירוניות — לכל שינוי 67

 30. חסימת אפשרות חיוג משלוחה במרכזת פרטית ידנית או !ניטול
 החסימה הקיימת 67

 31. (א) הפסקה זמנית של שירות טלפון - לפי בקשת המנוי —
 לתקופה שאינה עולה על 6 ימים וחיבורו מחדש 38

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

 32. (א) הפסקה זמנית של קו המחובר לטלפון פיקוד - לפי בקשת
 המנוי - לתקופה שאינה עולה על 6 ימים וחיבורו מחדש , 38

 (ב) הפסקה זמנית של קו המחובר לטלפון פיקוד - לפי בקשת
 המנוי - לתקופה העולה על 6 ימים וחיבורו מחדש ללא תשלום
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 התשלום
ת 1בשקלים ו ר י ש  ה

 33. הסרה זמנית של טלפון - לפי בקשת המנוי - והתקנתו מחדש
 במקומוהקודם 212

 34. חידוש הקשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק חשבון 38
 אמ חודש הקשר לאחר נסיון להסרת מכשיר הטלפון 212

 35. חיבור של מיתקן להעברת נתונינ! לעיבוד לרשת הטלפון הציבו
 רית, כאשר מיתקן זה הוא רכוש המנוי והתקנתו ואחזקתו נעשות
 כידי גוף שמשדד התקשורת הכיר בו לכך, למעט הקו, כשמהידות

 ההעברה -
 (1) 2400 יחידות העבדה(ביט) לשניה 636

 (2) 4800 יחידות העברה(ביט) לשניה 1,086
 (3) 9600 יחידות העברה(ביט) לשניה 1,910
 (4) 16,600-14,400 יחידות העבדה(ביט) לשניה 2,713
 (5) 64,000-50,000 יחידות העברה(ביט) לשניה 6,368

 (6) 144,000 יחידות העבדה(ביט) לשניה 10,849

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

 30 השניות הראשונות או חלק מהן שיחה מקומית
ל 30 שניות נוספות שיחה מקומית  כ
 30 השניות האחרונות או חלק מהן שיחה מקומית

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

 לפגוע בה 425

 38. חידוש הקשר של מערבת אזעקה, לאחד שנותק לפי בקשת המנוי 38

 39. חידוש הקשר של מערכת אזעקה, לאחד הפסקת השירות עקב

 תקלה כציוד המוחזק על ידי המנוי 38

 40. דמי רישום לשירות של התקשרות למאגר נתונים 672

 41. תפיסת מעגל התקשרות למשך ההתקשרות עם מאגד נתונים -
 לכל דקה או חלק ממנה 2.45

 42. נפח התנועה המועברת אל מאגר הנתונים וממנו - בעד כל 1000
 אותיות או חלק מהן 7.35

י צ פ ו ר י כ ד ר  ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981) מ
 (חמ 0-47 שר התקשורת
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 תקנות הדואר (שירות תא טלקס) (תיקון), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10, 62 ו־119 לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל׳יז—
 1976/ ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 החלשת״תופפת 1, בתקנות הדואר (שירות תא טלקס), התשל״ו—1976 במקום התוספת יבוא:

 ״תוספת
 (תקנה 5)

 בתוספת זו, ״התעריף״ — התשלום שנקבע בעד שיחת טלקס לחוץ לארץ ובעד
 שירות פקסימליה ופורסם במדריד הדואר.

 1. דמי רישום לקבלת שירות תא טלקס —
 לשנה המתחילה ביום האחד בינואר

 לכל חודש או חלק יממנו עד לאחד בחודש ינואו

 2. משלוח הודעת טלקס יוצאת —

 (1) בחיוג ישיר —
 דקה ראשונה או חלק ממנה

 כל דקה נוספת או חלק ממנה

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

 כל דקה נוספת או הלק ממנה

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

 בתא טלקס בו רשום המנוי
 (2) בשירות של מסירה מיוחדת

 בשקלים

204.00 
17.00 

 8.90 נוסף על התעריף
 1.90 נוסף על התעריף

 12.70 נוסף על התעריף
 1.90 נוסף על התעריף

7,20 
 האגרה שנקבעה בפרט (1)

 בתוספת של 9.70 שקלים
 האגרה שנקבעה בפרט (1)
 בתוספת של 3.80 שקלים

 האגרה שנקבעה בפרט (1)
 בתוספת של 13.50 שקלים

9,60 

204.00 

17.00 

 (3) בטלפון

 (4) בטלפון ובשירות של מסירה מיוחדת

 (5) העתק הודעת טלקס — לכל שורה

 (6) דמי רישום לקבלת שירות פקסימיליה —
 לשנה המתחילה ביום האחד בינואר

 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש
 ינואר

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982).

י צ פ ו ר י כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981)
 (חמ 538—3)

 1 דיני מדינת ישראל, נוקה חדש 29, ע«׳ 367.
 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2328, עט׳ 1246; התשמ״א, עמ׳ 1414.
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 תקנות הדואר(תעדיפי טלקס, טלפרינטר וטיקר), התשמ״ג-ג98ן

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

י • ם בע י י ש  1. התשלום בעד שירות טלקס, טלפרינטר וסיקר יהיה בשיעור שנקבע לצד אותו ״
 שירות טלקס,

 שירות כמפורט בתוספת. טלפרינטר וטיקר

׳ י י י ח  2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982)• ת

 3. תקנות הדואר (תעריפי טלקס, טלפרינטר וטיקר) (מס׳ 2), התשמ״א—21981 — ביטול
 בטלות.

 &>ספת

 בתוספת זו —

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

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

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

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

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

 או טיקר —

 ״א״ — כאשר המרחק האוירי בין שני קצות הקו אינו עולה על 100 מטר;

 ״ב״ — כאשר המרחק האוידי בין שני קצות הקו עולה על 100 מטר ואינו עולה

 על 3000 מטר;

 ״ג״ — כאשד המרחק האוידי בין שני קצות הקו עולה על 3000 מטר;

 ״קו מרכזי ישיר״ — כמשמעותו בתקנות הדואר (תעריפי טלפון), התשמ״ב—31982 ;

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

 טלפרינטר או טיקר.

 ״עסק״ — לרבות מסחר, מלאכה, חקלאות, תעשיה, מקצוע, משלח יד, גם אם הם מתנהלים
 ממעונו של העובד.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עט׳ 567.
 2 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1415.
 3 ק״ת התשמ״ב, עמ׳ 431.
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 חלק א״: התקנה

 פייטן א׳: התקנה קבועה

 התשלום
 י.««11» בשקלים

 1. (א) קו טלקס ישיר בעסק 7,000

 (ב) קו טלקס ישיר למעט קו טלקס ישיר בעסק 5,000

 2. שלוחה ״א״ — כל אחת 425

 3. שלוחה ״ב״ — כל אחת 2,656

 4. שלוחה ״ג״ — כל אחת 6,193

 5. שלוחה ״ב״ או יע״ כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משדד
 התקשורת, או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 425

 6. מכונת טלקס חד לשונית או דו לשונית 636

 ד. מכונת טלפרינטר או טיקר אלקטרונית 636

 8. מכונת טלפרינטר או טיקד אלקטרומכנית 50 בוד 636

 9. מכונת טלפרינטר או טיקר אלקטרומכנית 75 בוד 952

 10. מכונת טלפרינטר או טיקד אלקטרומכנית 100 בוד 1,273

 11. שדר אוטומטי נפרד 425

 12. תוספת אביזר אלקטרוני לניקוב סרט 425

 13. תוספת לניקוב סרט למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 50 בוד 425

 14. תוספת לניקוב סרט למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 75 בוד 636

 15. תוספת לניקוב סרט למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 100

 בוז־ 848

 16. תוספת אביזר אלקטרוני לשידוד 425

 17. תוספת לשידור למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 50 בוד 425

 18. תוספת לשידור למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 75 בוד 636

 19. תוספת לשידור למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 100 בוד 848

 20. יחידת מיתוג מכנית — לכל זוג חוטים 425

 21. יחידת מיתוג אלקטרונית — לכל זוג חוטים 848

 22. מכשיר ניקוב נפרד 425

 23. קו מקומי לשירותים שונים —

 ״א״ — כל אחד 425

 ״ב״ — כל אחד 2,656

 יע״ — כל אחד 6,193
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: התקנה זמניה  סימן כ׳

 התשלום שנקבע לצד
 אותו שירות בסימן א׳

 דלעיל

 1. כל התקנה זמנית

 חלק ב׳: העתקה
ו מותקן המיתקן לבין המקום החדש  סימן א׳: באשר המרחק בין המקום ג

 אינו עולה על 100 מטר בקו אווירי

 התשלום
ת בשקלים ו ר י ש  ה

 1. כל קו טלקס ישיר 212

 2. שלוחה ״א״ —
 אם היא נשארת שלוחה א׳ 212

 אם היא הופכת לשלוחה ב׳ 2,656
 כאשר הרשת מותקנת על־ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת, או על־ידי

 משרד התקשורת על חשבון המנוי 212
 3. שלוחה ״ב״ —

 אם היא נשארת שלוחה ב׳ 212
 אם היא הופכת לשלוחה ג׳ 193׳6

 כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משדד התקשורת או על
 ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212
 4. שלוחה ״ג״ 212

 5. קו מקומי לשרותים שונים ״א״, לכל קצה של הקו —
 אם הקו נשאר ״א״ 212

 אם הקו הופך ל־״ב״ 2,656
 כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משדד התקשורת או על.

 ידי משדד התקשורת על חשבון המנוי 212
 6. קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ —

 אם הקו נשאר ״ב״, לכל קצה של הקו 212
 אם הקו הופך ל־״ג״ 6,193

 כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת או על
 ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212
 7. קו מקומי לשירותים שונים ״ג״ לכל קצה של הקו 212

 8. שינוי תואי של שלוחה ״א״ או של קו מקומי לשירותים שונים ״א״
 כתוצאה מהעתקת קו הטלקס הישיר או מרכזת הטלקס הפרטית אם

 השלוחה או הקו נשארים ״א״ 212
 אם הם הופכים ל־״ב״ 2,656

 כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת או על
 ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212
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 החשלונו
 גשקלימ

 1! ש יי ר ו וו

״ ג  9. שינוי׳ הואי של שלוחה ״ב״ או של כל קו מקומי לשירותיה שונים ״
 כתוצאה מהעתקת קו 0לק0 ישיר או מרכזת הטלקס מפרשית אט

 השלוחה או הקו נשאריט ״!:״ 212
 אט הט הופכיט ל״״ג״ 5,193

 באשר הרשת מותקנת על״ידי המנוי בהיתר משדד התקשורת או על
 ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212

 10־ מכשיר טלקס, טלפכינטו׳ או טיקר

 ©י׳טן 3׳ ן 3»שר המרחק 3ין חפקופ 13־ ©ותקן המיתקן ל3? ממקונו החדש
ה 9ל 100 «?ר 3קו אווירי ל  ש

 1־ כל קו טלקס ישיר 952

 2־ שלוחה ״א״ —־
 אם היא נשארת שלוחה "א״ 212

 אפ היא הופכת לשלוחה ״נ!״ 2,656 ^
 אפ היא הופכת לשלוחה ״ג״ 6,193

י התקשורת או על״ ת ש די המנוי בהיתר מ  באשר הרשת מותקנת על־י
 ידי משדד התקשורת על חשבון המנוי 212

״  3־ שלוחה ״ב״ מנקודה לנקודה -
 אפ היא נשארת שילוחה ״3״ 952

 אם היא •הופכת לשלוחה ״%״ 8,193
 כאשר הרשת מותקנת על־ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת או על־

 ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212

 4־ שלוחה ״ג״ מנקודה לנקודה 952
 כאשר הרשת מותקנת על־־יןיי המנוי כהיתר משרד התקשורת או על״

י 212 ו  ידי משרד התקשורת על חשבון המנ

 5־ כל קו מקומי לשירותים שוניט, לכל קצה של הקו 952

 6. שינוי תואי של שלוחה ״א״ או של קו מקומי לשירותים שוניט ״א״
 כתוצאה מהעתקת קו הטלקם הישיר או מרכות הטלק© —

 אם השלוחה או הקף נשאוייט ״א״ 212 )
 אט חט הופכים ל°״,כ״ 2,656
 אט הם הונוכיט ל״״ג״ 6,193

ת על ־ידי המנוי כהיתר משרד התקשורת או על־  באשר הרשת מותקנ
י 212  ידי משרד התקשורת על חשבון המנו

אי של כל שלוחה ״3״ או של כל קו מקומי לשירותים שונים  ד. שינוי תו
 ״3״ כתוצאה מהעתקת קו הטלקס הישיר אוי מרבות המלקם הפרשית —

 אט השלוחה או הקו נשארים ״ב״ 952
 אם הם המוכים ל י״ ״ג״ 6,193
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 התשלום
ת בשקלים ו ר י ש  ה

 כאשר הרשת הותקנה על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת או על ידי י
 משרד התקשורת על חשבון המנוי 212

 8. שינוי תואי של שלוחה יע״ כתוצאה מהעתקת קו הטלקס הישיר איו
 מרכזת הטלקס הפרטית 952

 כאשר הרשת מותקנת על ידי המנוי בהיתר משרד התקשורת או על
 ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי 212

 9. מכשיר טלקס , 636

 10. מכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרוני 636

 11. מכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 50 בוד 636

 12. מכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 75 בוד 952

 13. מכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 100 בוד 1,273

 חלק גי: המרות
 1. קו טלקס ישיר בשלוחה ״א״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״א״ 212

 2. קו טלקס ישיר בשלוחה ״ב״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ב״ , 952

 3. קו טלקס ישיר בשלוחה יע״ או בקו מקומי לשירותים שונים ״ג״ י 6,193

 4. קו טלקס ישיר בשלוחה ״ב״ או יעי׳ כאשד הרשת מותקנת על ידי המנוי
 בהיתר משרד התקשורת או על ידי משרד התקשורת על חשבון המנוי

 5. (א) שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו טלקס, ישיר
 בעסק 7,000

 (ב) שלוחה ״א״ או קו מקומי לשירותים שונים ״א״ בקו טלקס ישיר
 למעט בקו טלקס ישיר בעסק 5,000

 6. (א) שלוחה.״ב״ או ״ג״ בקו מקומי לשירותים שונים ״ב״ או ״ג״
 המנותבים דרך מרכזת הטלקס הציבורית של משרד התקשורת —

 (1) בקו טלקס ישיר בעסק 4,800
 (2) בקו טלקס ישיר למעט בקו טלקס ישיר בעסק 2,800

 (ב) שלוחה ״ב״ או יע״ או קו מקומי לשירותים שונים ״ב״ או ״ג״
 שאינם מנותבים דרך מרכזת הטלקס הציבורית של משרד

 התקשורת —

 (1) בקו טלקס ישיר בעסק 5,400

 (2) בקו טלקס ישיר למעט בקו טלקס ישיר בעסק 3,400

 7. המרת קו מרכזי ישיר בקו טלקס ישיר י 1,345

,  8. המרת קו טלקס ישיר בקו מרכזי ישיר 952 י
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 חלק ד׳: השימוש - קווים, שלוחות, מכשירים ושירותים מיוחדים
 התשלום

 לחודש אהד
 בשקלים

ת ו ר י ש  ה

 1. קו טלקס ישיר 74

 2. שלוחה ״א״ — כל אתת 31

 3. שלוחה ״ב״ — כל אחת 94

 4. שלוחה ״ג״ — כל אחת 282

 s מכונת טלקס הד לשונית או דו־לשונית
 רכוש משרד התקשורת 1,061

 רכוש המנוי 212

 6. מכונת טלפרינטר או טיקר אלקטרונית
 רכוש משרד התקשורת 1,061

 רכוש המנוי 212

 7. מכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 50 בוד
 רכוש משרד התקשורת 1,061

 רכוש המנוי 212

 8. מכשיר טלפרינטר או טיקד אלקטרומכני 75 בוד
 רכוש משרד התקשורת 1,591

 רכוש המנוי 212

 9. מכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 100 בוד
 רכוש משרד התקשורת 2,123

 רכוש המנוי 425

 10. תוספת אביזר אלקטרוני לניקוב סרט
 רכוש משרד התקשורת 160
 רכוש המנוי 50

 11. תוספת לניקוב סרט למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 50 בוד
 רכוש משרד התקשורת 160
 רכוש המנוי 50

 12. תוספת לניקוב סרט למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 75 בחד
 רכוש משרד התקשורת 235
 רכוש המנוי 74

ד  13. תוספת לניקוב סרט למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 100 מ
 רכוש משרד התקשורת 318
 רכוש המנוי 100

 14. תוספת אביזר אלקטרוני לשידוד
 רכוש משרד התקשורת 160
 רכוש המנוי 50
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 לחודש אחד
 נשקלים

ת ו ר י ש  ה

 15. תוספת לשידור למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכגי 50 בוד
 רכוש משרד התקשורת 160
 רכוש המנוי 50

 16. תוספת לשידור למכשיר טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 75 בח
 רמש משרד התקשורת 235

 רכוש המנוי 4ד

 17. תוספת לשידור למכשירי טלפרינטר או טיקר אלקטרומכני 100 בח
ש משרד התקשורת 318 מ  ר
 רכוש המנוי 100

 18. שדר אוטומטי נפרד
 רכוש משרד התקשורת 08ד
 רכוש המנוי 4ד

 19. מכשיר ניקוב נפרד
 רכוש משרד התקשורת 425
 רכוש המנוי 160

 20. יחידת מיתוג מיכנית — לכל זוג חוטים 31

 21. יחידת מיתוג אלקטרונית — לכל זוג חוטים 64

 22. קו מקומי לשירותים שונים —
 ״א״ — כל אחד 31

 ״ב״ — כל אחד 94
 ״ג״ — כל אחד 232

 23. קו טלגרף או טלפרינטר בינעירוני, לכל ק״מ בקו אוירי —

 מהירות העברה —

 עד 50 בוד 26
ד 42  למעלה מ ־50 בוד ועד 100 מ
ד 68  למעלה מ־100 בוד ועד 200 מ

 חלק ה׳: רישום במדריך הטלקס

 התשלום
ת בשקלים ו ד י ש  ה

 בחלק זה —

 ״רישום עיקרי״ — שם, עסק או מקצוע, מען אחד, מספר הטלקס של המנוי
 ומלת ההיכר של המנוי, כולם או מקצתם, המופיע במדריך הטלקס,

 קובץ התקנות 4302, ח׳ בטבת התשמ״ב, 3.1,1982 459



 התשלום
ת נשקלים ו ד י ש  ה

 ללא תשלום

31 

 פעם ברשימת המנויים לפי שם המנוי בסדר א׳—ב׳ ופעם נוספת
 ברשימת מלות ההיכר לפי מלת ההיכר של המנוי ובסדר א׳—ב׳.

 1. רישום עיקרי

 2. רישום נוסף לרישום העיקרי

 חלק ד: שונות

 התשלום
 בשקלים

 1. שיחת טלקס בפנים הארץ —

 30 השניות הראשונות או חלק מהן 0.82

 כל 30 שניות נוספות 0.82

 30 השניות האחרונות או חלק מהן 0.82

 2. מדריך טלקס — לכל קו טלקס ישיר ולכל שלוחה ״ב״ או ״ג״ ללא תשלום

 3. מדריך טלקס נוסף 26

 4. החלפת מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר, לפי בקשת המנוי 636

 5. שינוי מספר טלקס, לפי בקשת המנוי 106

 6. רישום שינוי שם של מנוי 128

 7. העברת הטלקס, הטלפרינטר או הטיקר לפי בקשת המנוי לאחר —
 בהסכמת משרד התקשורת 187

 8. (א) הפסקה זמנית של שירות טלקס לפי בקשת המנוי, לתקופה
 שאינה עולה על 6 ימים, וחיבורו מחדש 38

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

 9. הסרה זמנית של מכשיר טלקס, טלפרינטר או טיקר לפי בקשת המנוי
 והתקנתו מחדש במקומו הקודם 212

 10. חידוש הקשר לאחר ניתוק בשל אי סילוק החשבון 38
 אם חודש הקשר כנ״ל לאחר נסיון להסרת מכשיר הטלקס, הטל־

 פדינטר או הטיקר 212

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

 לפגוע בה 425

י ר ו פ י צ כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981)
ta—47 חט) 
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 תקנות הטלגרף האלחוטי(תחנות קשר) (תיקון), התשמ״ג-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב—
 1972 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה ־,

 אני מתקין תקנות אלה:

ם תיקון התוספת י ט ף ם פ ן ק מ ׳ ב 3 1 9 8 0 _ ם ״ ש ת ׳ ה ( ר ש ת ק ו נ ח ת ) • < ט ו ח ל א  1. בתוספת לתקנות הטלגרף ה

 1 עד 26 יבוא:

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

 סוג התחנה שיעור האגרה בשקלים שיעור האגרה בשקלים

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

24 

36 

24 

36 

36 

36 

36 

 36 לכל
 . תחנה

350 

350 

350 

350 

350 

240 

120 

350 

36 

350 

24 

350 

24 

62 

350 

62 

23,500 

 350 לכל
 שפה

 תחנת חוף

 תחנה קבועה או תחנה מיטלטלת

 תחנה ניידת או תחנה נישאת

 תחנת בסים

 תחנה קבועה אווירית

 (א) תחנת כלי שיט למעט
 תחנה בספינת דיג

 (ב) תחנה בספינת דיג

 תחנת טיס

 תחנת ניסויים

 (א) מקלט קשר

 (ב) מקלט קשר המוחזק בידי חובב רדיו
 בעל רשיון להקמת תחנת חובבים

 תחנה לקליטת ידיעות והפצתן

 תחנת חובבים

 תחנת פיקוד

 תחנה לשירותי בית

 תחנת שליחה

 תחנת מולטיפלקס לקליטה

 תחנת מולטיפלקם לשידור

 תחנת תדרוך בשפה אחת או יותר

 ״1.

.2 

.3 

.5 

.6 

.7 

.8 

.10 

.11 

.12 

.13 

.15 

.16 

.17 

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, עמ׳ 306.
 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206¡ י׳׳פ התשל׳׳ו, ע«׳ 574.

 3 ק״ת התש״ס, עמ׳ 832, 1629 ו־2266; התשמ״א, 9מי 857, 1424.
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 תחנו! שאיגד, מופעלת
 (רשיון אחזקה)

 שיעור האגרה בשקלים

 תחנה מופעלת
 (רשיון הפעלה)

 סוג התחנה שיעור האגרה בשקלים

 25% מהאגרה
 שנקבעה לצד

 אותה תחנה

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה

36 

36 

36 

36 

36 

"36 

 25% מהאגרה
 שנקבעה לצד

 אותה תחנה

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה

 האגרה שנקבעה
 לצד אותה תחנה

 בתוספת 350
 שקלים

175 

23,500 

62 

62 

23,500 

350 

1,250 

36 

62 

 18. תחנה מסוג התחנות המנויות בפרטים 2, 3,
 4 ו־14 שהיא תחנת ספר, אם מספר תחנות
 הספד יחד עם מספר התחנות הפטורות

 מאגרה לפי תקנה 6(5) אינו עולה על 10.

 עולה על 10, למן התחנה ה־11

 19. תחנה מסוג התחנות המנויות בפרטים 1, 2,
 5,4 ו־ 11 שחובר אליה מגשר

 20. תחנת אזעקה

 21. תחנת שידור לזמון

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

 (ב) מקלט זמון כמפורט בפסקה (2)
 להגדרת מקלט זמון בתוספת זו

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

 23. תחנת שירות

 24. תחנת מנוי

 25 תחנת הדגמה —

 (א) רשיון שנתי

 (ב) רשיון חד־פעמי לתקופה שלא תעלה
 על 48 שעות

 26. תחנה מסוג התחנות המנויות בפרטים 2, 3,
 ו־ד שניתן לה רשיון חד פעמי לתקופה שלא

 תעלה על חדשיים

 תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשמ״ב(1 בינואר 1982).

י ר ו פ י צ כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981)
 (חמ 422—3)
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 תקנות בנק הדואר(שירותינו בבנק הדואר)(תיקון)׳ התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 לחוק בנק הדואר, התשי״א—1951 ובאישור ועדת
, אני מתקין תקנות אלה: 2  הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יסוד: משק המדינה

לן _ תיקון תקנה 26 ת  1. בתקנה 26 לתקנות בנק הדואר (שירותים בבנק הדואר), התשל״ה—974! 8 (ל
 התקנות העיקריות) —

 (1) בתקנת משנה (א), במקום ״ולאי יעלה על 250 שקלים״ יבוא ״ולא יעלה על
 500 שקלים״;

ב) יבוא: ה(  (2) במקום תקנת משנ

 ״(ב) המחאות דואר יהיו בערכים אלה: שקל אחד, חמישה שקלים, עשרה
 שקלים, עשרים שקלים, חמישים שקלים, מאה שקלים, מאתיים וחמישים

 שקלים וחמש מאות שקלים״.

 2. במקום התוספת לתקנות העיקריות יבוא: החלפת התוםפת

 ?שלפ האגדה

 בעל החשבון

 מבקש הסכום

 בעל החשבון

 ״התוס9ת
 חלק א׳

 (תקנות 9(ד), 12(ב), 34(ב) ו־39)

 האגרה בשקלים

 חינם

3.00 

3.60 

0.72 

 !עסקאות בח«!בוו םיליקיפ

 1. תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון מאת
 בעל החשבון

 2. תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון מאת
 אדם אחר —י

 2.1 כאשד ההפקדה בוצעה בטופס שאישר
 אותו המנהל

 2.2 כאשר ההפקדה בוצעה בטופס שלא
 אישר אותו המנהל

 הוצאת סכום מחשבון התשלומים השמורים

 העברה לאדם שאינו בעל חשבון סילוקים

 חלק ב׳
 (תקנה 28)

.3 

.4 , 

 משלם האגרה

 מבקש ההעברה

 האגרה נשקלים

0.24 

 ,עסקאות בהמחאות דואר

 1. העברה בהמחאת דואר — כל המחאה

 1 ט״ח התשי׳׳א, עמ׳ 13121¡ התשל״ו, עמי 21.
 2 ס״ח התשל״ה, «מ׳ 206.

 3 ק?ת התשל׳׳ה, עגן׳ 157¡ התשמ״א, «8׳ 1426.
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 משלט האגרה

 מחזיק ההמחאה

 מי שהמציא את
 התלוש למנהל

 משלם האגרה

 בהעברה ובהחזרת
 הסכום— השולח

 ובהארכת תוקף -
 השולח או המוטב

 השולח

 השולח

 השולח

 משלם האגרה

 בעל החשבון׳

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש החקירה

 מבקש הצילום

 האגרה בשקלים

 האגרה בעד
 ההמחאה

 שלא נגבתה

 האגרה בעד
 ההמחאה
 שאבדה

 האגרה בשקלים

1.00 

3.60 

3.60 

3.60 

 האגרה בשקלים

 חינם

7.20 

6,00 

6.00 

6.00 

6.00 

 חינם״

 .עסקאות בהמחאות דואר

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

 3. הוצאת המחאה במקום המחאה שנטען עליה
 שאבדה

ק ג׳׳ ל  ח

 (תקנה 32)
 •עסקאות בהמחאות נסף

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

 2. ביטול המחאת כסף לפי בקשת השולח

 3. שינוי שם השולח או המוטב של המחאת כסף

 4. מתן העתק של המחאת כסף שנטען עליה
 שאבדה

ק ד׳ ל  ח

 (תקנה 44)
 שירותים בבנק הדואר

 1. פרסום ברשימת בעלי החשבונות

 2. טיפול בשיק שהופקד לזכות חשבון והבנק
 המשוך לא כיבדו

 3. חקירה על אודות תשלום הנטען עליו ששולם
 בין תאריכים מסוימים, לכל אחד מן הימים

 הכלולים בין שני התאריכים

 4. חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר

 5. חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף

 6. צילום מסמך שמקורו• סופק קודם לכן למב־
 קש, לכל צילום

 7. פנקס שיקים•

 תתילד. 3. תחילתן של תקנות אלה.ביום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982).

י ר ו פ י צ כ ד ר  מ
 שר התקשורת

 ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981)
 (ח« 427—3)
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(  תקנות הטלגרף האלחוטי(הקמה והחזקה של תחנות קשר לצודד סחו
1982 - ג  (תיקון), התשמ״

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 6 ו־13 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש],
 התשל״ב—1972 !, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק־יםוד: משק

, אני מתקין תקנות אלה:  המדינה 2
.  ן

 1. במקום תקנה 4 לתקנות הטלגרף האלחוטי (הקמה והחזקה של תחנות קשר לצורך החלפת תקנה 4
, יבוא:  סחר), התשכ״ה—31965

 ״אגרת ישייז 4. בעד רשיון שניתן לפי תקנה 2 תשולם אגדה בסך 1250 שקלים״.

־ י י י ח  2. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982). ת

ו ר י פ י צ כ ד ר  ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981) מ
) שר התקשורת נ - 4 2 2 

 1 דיני מדינת ישראל, גופת חדש 25, עמ׳ 506.
 2 ם״ח התשל״ח, זנמ׳ 206.

 3 ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 2664! התשמ״א, עמ׳ 861, 1428.

 תקנות הדואר (תשלומים געד שירותי השירות הבולאי), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 65 לפקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז—1976 ג,
 ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה־, אני

 מתקין תקנות אלה 5

 1. בתקנות אלה, ״חומד בולאי״ — כמשמעותו בתקנות בתי הדואר (דרכי השירות הגדרות
 הבולאי), התשכ״ח—1968«. ׳

״ ״ ^ ת ת ו ר ^ ז ש ל ה ם ל י נ י י ו צ מ  2. בעד השתתפות בשירות הבולאי ישולמו התשלומים בשיעורים ה
 לצד השירות: הבולאי

 השירות התשלום בשקלים

 1. הרשמה 4.80

 2. הכנת החומר הבולאי, אריזתו וניהול חשבון 4.00

 3. מעטפת יום ראשון, נוסף לערך הנקוב של הבול המודבק עליה 0.60

 4. מעטפה שהוטבעה עליה חותמת לציון מאורע או להפצת סיסמה
 או אמרה, נוסף לערך הנקוב של הבול המודבק עליה 0.60

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 29, עמי 567.
 2 ס״ח התשל״ה, עמ׳ 206! י׳יפ התשיל״ו, עמ׳ 574.

 3 ק׳׳ת התשכ״ה, עמי 828¡ התשכ״ט, עמ׳ 1085.
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יייי 3. תחילתן של תקנות אלה ביום ו׳ בטבת התשמ״ב (1 בינואר 1982). ח  ת

 3י״יי 4. תקנות הדואר (תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי) (מס׳ 2), התשמ״א—41981

 — בטלות.

י צ פ ו ר י כ ד ר  ה׳ בטבת התשמ״ב (31 בדצמבר 1981) מ
) שר התקשורת 3 _ 4 2 מ 8 ח ) 

 4 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 1428.

 צו הטלגרף האלחוטי(אי תחולת הפקודה), התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל״ב—
 11972 (להלן — הפקודה), אני מצווה כי הוראות הפקודה לא יחולו על מכשירי רדיו או
 טלויזיה ביתיים שנועדו על פי מבניהם ומעגליהם רק לקליטה ישירה של שידורי רדיו או
 טלויזיה המיועדים לציבור הרחב, המשמשים לקליטתם של שידורים המורשים כדין, ושאינם

 גורמים להפרעות אלחוט למערכות טלגרף אלחוטי אחרות הפועלות כדין.

י צ פ ו ר י כ ד ר  ו׳ בתשרי התשמ״ב (4 באוקטובר 1981) מ
) שר התקשורת 3 ־ 1 5 0 מ 4 ח ) 

 1 דיני מדינת ישראל, נופח חדש 25, עמי 506.

 תיקון תקנה 8

 תקנות רישוי עסקים (תקופת תקפם של רשיונות, חידושם ואגדות)
 (תיקון), התשמ״נ-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13 ו־39 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח—1968 •י, אגי
 מתקין תקנות אלה:

 1. בתקנה 8 לתקנות רישוי עסקים (תקופת •תקפם של רשיונות, חידושם ואגרות),
 התשל״ה—1974 2 (להלן — התקנות העיקריות), במקום ״חמש מאות לירות״ יבוא ״מאה

 וחמישים שקלים״.

 תיקון תקנה 8א 2. בתקנה 8א לתקנות העיקריות, במקום ״מאתיים וחמישים לירות״ יבוא ״חמישים

 שקלים״.

 תחילי׳ 3. תחילתן של תקנות אלה עשרים ימים מיום פרסומן ברשומות.

ג ר ו ף ב ס ו  י״ח בכסלו התשמ״ב(14 בדצמבר 1981) י
< שר הפנים 3 _ 5 6 מ נ ח ) 

 1 ס״ח התשכ״ח, עמי 204! התשל״ת, עמ׳ 40.
 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 411; התש״ם, עמי 1974.
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 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם) (תיקון מס׳ 2),
 התשמ״ב-1982

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח: על מצרכים ושירותים, התשי״זז—1957 י.
 אני מצווה לאמוד:

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים ללחם), החלפת התוספת
 התש״ם—1980 2 (להלן — הצו), יבוא:

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 בתוספת זו —

 ״לחם כהה (אחיד)״ — לחם הנאפה מקמח קיבר, בין שהוא מעורב עם קמחים אחרים ובין
 אם לאו;

 ״לחם כמון (קימל)״ — לחם חצי כהה, המכיל לפחות 0.5% כמון (קימל) ממשקל הלחם;

 ״לחם לבן״, ״חלה״ ו״לחמניה״ — לחם הנאפה מקמח לבן בלבד;

 טור ג׳
 המחיר בשקלים במכירה —

 לצרכן
 ללא מע״מ כולל מע״מ כולל מע״מ

 טור ב׳
 המשקל בגרמים

 טור א׳
 המצרך

 לחם כהה, (אחיד) 750 1.60 1.79 2.00

 לחם לבן 750 1.96 2.20 2.50

 להם לבן 250 2.08 2.33 2.60

 לחם כפייז (קימל) 500 3.62 4.05 4.50

 חלה עגולה או קלועה 500 2.33 2.61 2.90

0.85 0.76 0.68 60 

 לחמניד, עם או בלי פרג
 או שומשום, המכילה, חומר

 יבש, סוכר או שומן, או
 שניהם כאהד, בשיעור של
 לא פחות מ־5% ממשקלה

 לחם כהה (אחיד) פרוס ארוז 750 5.01 5.62 6.25

ן פרוס ארוז 500 5.01 5.62 6.25״  לחש לי

ר 1981). תחילה ב מ צ ד ב (23 ב ״ מ ש ת  תחילתו של צו זה ביום כ׳ ז בכסלו ה

ת ן פ ו ע ד  ג
 שר התעשיה והמסחר

 כ״ו בכסלו התשמ״ב (22 בדצמבר 1981)
 (חמ6—3)

 1 פ׳׳ח התשי״ח, עמ׳ 24! התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התש״ם, עמי 2110; התשמ״ב, •עמי 169.
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 צו הפיקוה על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה נמס)
 (תיקון), התשמ״ג-1982

,  בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 1
וה לאמור:  אני מצו

 1. במקום התוספת לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מחירים מקסימליים לקפה נמס),
א: בו , י  התש״ם—1980 2

 ״תוספת
 (סעיף 2)

 &ור י׳
 המחיר בשקלים במכירה

 מור א׳ טור ב׳ טור ג׳ לקמעונאי לגרכן
 המגרד האריזה הכמות ללא מע״מ כולל מע׳׳מ

 פחית או 50 גרם 10.50 12.66
 צנצנת

 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״

 פחית או 200 גרם 40.33 47.50
 צנצנת

 קפה נמס מתוצרת ״ליבר״

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 50 גרם 11.23 13.16

 קפה נמס מתוצרת ״עלית״ פחית 200 גרם 42.45 49.88

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 50 גרמ 10.50 12.66

 קפה נמס מתוצרת ״רויאל״ פחית 200 גרם 40.33 47.50

 50 גרם 14.54 17.16
 פחית או

 צנצנת
 קפה נמס נטול קופאין

 ״האג״ מתוצרת ״לער״

 פחית 50 גרם 13.83 16.48״
 קפה נמס נטול קופאין

 מתוצרת ״עלית״

ה 2. תחילתו של צו זה ביום ג׳ בטבת התשמ״ב (29 בדצמבר 1981). י י ח  ת

ת ן פ ו ע ד  ג׳ בטבת התשמ״ב (23 בדצמבר 1981) ג
) שר התעשיה והמסחר 3 ־ ־ 1 2 5 מ 0 ח ) 

 1 ס״ח התשי״ח, עמ׳ 24; התשל״ט, עמי 32.
 2 ק״ת התש״ם, יעמ׳ 1914; התשמ״א, עמי 1546,
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