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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (תעדיפי דואר פנים), התשמ״ו—986ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו-1985', אנו מצווים לאמור:

 תשלומים בעד 1 . התשלום שיוטל על כל אחד משירותי הדואר המפורטים בתוספת יהיה בשיעור שנקבע לצד

 אותו שירות.

 תוספת
 בתוספת זו (סעיף 1)

 ״דבר דואר״ — כמשמעותו בפקודה, למעט מברק:

 ״הפקודה״ - פקודת הדואר ןנוסח חדש], התשל״ז-41976:

 ״חבילה״ — חבילה הנשלחת בדואר חבילות ומשקלה עד 15 ק״ג:

 ״כמותי ממוייך׳ - דברי דואר, למעט חבילות, הממלאים אחר תנאים אלה:

 1. הדיוור הוא של 500 יחידות לפחות, ולגבי עתון הרשום במשרד התקשורת - 100
 יחידות לפחות:

 2. אחידות במידותיהן של היחידות כאשר כולן ממוקדות:

 3. כל היחידות ממויינות לפי סדר רץ של המיקוד:

 4. במקום המיועד לביול מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית־הדואר לפני הדיוור:

 ״כתבים ואבזרים לעוורים״ כולל:

 חומר קריאה בכתב ברייל או בכתב בולט אחר:
 גליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעוורים:

 מפות תבליט:
 מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואבזריהן:

 מסגרות ולוחות לכתיבת כתב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר כתיבה רגיל ואבזריהם;
 עזרי לימוד לכתיבה בכתב ברייל:

 עזרי לימוד למתימטיקה, מיוחדים לעוורים, ומסגרות לייצורן:

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1668; התשמ״ו, עמ׳ 506.

 3 ק״ת התשמ״ה, עמי 1324.

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמי 567.

 שירותי דואר

 ביטול 2. (א) צו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (תעריפי דואר פנים),

 התשמ״ה~21985 - בטל.

 (ב) הודעת הדואר (תעריפי דואר מהיר בפנים הארץ) (מס׳ 4), התשמ״ה•—1985 3 —
 בטלה.

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ז׳ באייר התשמ״ו (16 במאי 1986).
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 תקליטים וסרטים מגנטיים;
 שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל;

 גלופות להז־פסתם של כתבי ברייל:
 מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש עוורים:

 לוחות שרטוט מיוחדים לעוורים!
 מקלות הליכה:

 רתמות הנחיה לכלבי עוורים.

 ׳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.

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

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

 1. המשקל — עד 20 גרם:

 2. העובי — עד 5 מ״מ!

 3. האריזה — במעטפה מלבנית —
 מידה מזערית140x: 90 מ״מ
 מידה מרבית235x: 120 מ״מ

 ובלבד שבתחום המידות האלה ארכה של המעטפה הוא לפחות 1.4 מרוחבה!

 4. המעטפה אטומה ובהירה;

 5. המעטפה סגורה עליידי קיפול החפי 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 מזערי של 40 מ״מ מהצלע העליונה של המעטפה, 15 מ״מ מהצלע הימנית,
 השמאלית והתחתונה של המעטפה ובמרחק מרבי של 140 מ״מ מהצלע הימנית של המעטפה:

 רישום המען עליה כאמור במדריך־הדואר, התשל״ז—1977, עמ׳ ב־19:

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

 מותר למעטפה שמתקיימים בה תנאים המנויים לעיל שיהא בה חלון ובלבד —
 (א) שיש בה חלון אחד בלבד סגור בשמשה שקופה נטולת צבע, ושצלעותיו מקבילות

 לצלעות המעטפה!
 (ב) השמשה מודבקת במלואה בפנים המעטפה ללא גלים:

 (ג) מיקום החלון אינו חורג אל שולי המעטפה שרחבם כלהלן:
 שולי הצלע העליונה — לא פחות מ־40 מ״מ:

 שולי יתר הצבעות — לא פחות מי15 מ״מ:

 (ד) המען הרשום הנשקף מבעד לחלון ממוקם כאמור בתנאי 6.
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 חלק א׳: משלוח דברי דואר (למעט מברקים)

ת התשלום בשקליגו ו ר י ש י ה ט ר  פ

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

 1.1 מסוג רגיל — ,
 1.1.1 עד 20 גרני! 0.20
 1.1.2 כמותי ממויין — בדיוור עד 4999 יחידות - כל יחידה עד 20 גרם 0.15

 1.1.3 כמותי ממרין — גדיוור למעלה מ״5000 יחידות - בל יחידה עד 20
 גרם 0.12

 1.2 מסוג חריג —
 1.2.1 עד 20 גרם 0.30
ו עד 50 גרם 0.30 ת  1.2.2 למעלה מ־20 ג
 1.2.3 למעלה מ־50 גרם ?נד 100 גרם 0.40
 1.2.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 0.60
 1.2.5 למעלה מ־250 גרם ?נד 500 גרם 0.70
 1.2.6 למעלה כר500 גרם עד 1000 גרם 1.10

- ן •  1.3 סוג חריג כמותי ממדי
 1.3.1 עזי 0.? גרס 0.22
 1.3.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 0.22
 1.3.3 למעלה מ~50 גרם עד 100 גרם 0.30
 1.3.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 0.45
 1.3.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 0.56
 1.3.6 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 0.90
 2. משלוח איגרת 0.20

 3. משלוח גלויה —
 3.1 רגילה 0.20
ו - בדיוור עד 4999 יחידות •- כל גלויה 0.15  3.2 כמותי ממדי
 3.3 כמותי ממדין — בדיוור למעלה מר5000 יחידות - כל גלויה 0.12

 4. משלוח עתון הרשום במשרד התקשורת — כל יחידה
 4.1 כל 100 גרם או חלק מהם 0.20
 4.2 כמותי ממדין - כל 100 גרם או חלק מהם 0.10

י ללא תשלום  5. משלוח כתבים ואבזרים לעדרים המיועדים לשימוש עוח־יס בלג
 6. חלוקת עלונים —

 6.1 כל עלון עזי 10 גרם 0.03
 6.2 כל עלון מעל 10 גרם עד 50 גרם 0.05

 7. חבילות —י
 7.1 משלוח ספרים ותקליטים שהודפסו בישראל —

 7.1.1 עד % ק״ג 1.50
 7.1.2 למעלה מ־2/> ק׳יג עד 1 ק״ג 2.00
 7.1.3 למעלה מ־1 ק״ג יעד 2 ק״ג 2.50
ג ועד 3 ק״ג 3.00  7.1.4 למעלה מ־2 ק״
 7.1.5 למעלה מ־3 ק׳׳ג ועד 5 ק״ג 4.00
 7.1.6 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק׳׳ג 5.00
 7.1.7 למעלה פ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 7.00

 7.2 משלוח חבילה למען של דואר «3אי —•
 7.2.1 עד 3 ק״ג 1.50
 7.2.2 למעלה מ־3 ק״ג ויעד 5 ק״ג 2.00
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 7.2.3 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 2.50
 7.2.4 למעלה מ־10 ק׳׳ג ועד 15 ק״ג 3.50

 7.3 משלוח חבילה — למעט חבילה כמפורט בפרטים 7.1 ר7.2 —
 7.3.1 עד 3 ק״ג 3.00
 7.3.2 למעלה מי3 ק״ג ועד 5 ק״ג 4.00
 7.3.3 למעלה מי5 ק״ג ועד 10 ק״ג 5.00
 7.3.4 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 7.00
 7.4 משלוח חבילות מסוג כמותי - כל חבילה עד 3 ק״ג 2.20

 8. משלוח דואר מהיר -
 8.1 מבית דואר עד בית דואר —

 8.1.1 עד 1 ק״ג 2.50
 8.1.2 למעלה מ־1 ק״ג עד 5 ק״ג 3.50
 8.1.3 למעלה מ־5 ק׳׳ג ועד 10 ק״ג 4.50
 8.1.4 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 5.00
 8.2 מבית דואר עד מען הנמען - עד 5 ק״ג 4.50

 8.3 דמי מנוי לאיסוף דברי דואר ממען השולח - לכל חודש או חלק ממנו 80.00

 8.4 משלוח דברי דואר ממען המנוי - עד 5 ק״ג
 8.4.1 למסירה לנמען בבית הדואר 2.50
 8.4.2 למסירה לנמען בבית הנמען 4.50

 חלק בי: משלוח מברקים ופקסימילה

 1. משלוח מברק —
 1.1 מסוג רגיל —

 1.1.1 10 המלים הראשונות או חלק מהן 3.00
 1.1.2 כל מלה נוספת 0.30

 1.2 מסוג דחוף —
 1.2.1 10 המלים הראשונות או חלק מהן ,6.00
 1.2.2 כל מלה נוספת 0.60
 1.3 ברכה בנוסח קבוע מראש 3.00

 1.4 לאניה ישראלית בלב־ים המועבר מתחנת חוף בישראל —
 1.4.1 מסוג רגיל — כל מלה 0.73
 1.4.2 מסוג דחוף — כל מלה 0.87
 1.4.3 אגרת אניה 0.14
 1.4.4 אגרת תחנת חוף ישראלית 0.45
 1.4.5 אגרת קו קרקע 0.14

 1.5 מסוג ל.ט. (.יד..!) — (מכתב מוברק) —
 1.5.1 20 המלים הראשונות או חלק מהן 3.00
 1.5.2 כל 10 מלים נוספות או חלק מהן 1.00
 1.6 לנמענים אחדים (.4ן.־1) — לכל אחד מהם מלבד הנמען הראשון 2.00

 2. העברת מסמכים בפקסימילה -
 בפרט זה, ״עמוד״ — עד למידה מרבית של 297 מ״מ א 210 מ״מ

 2.1 מבית דואר עד לבית דואר בלבד —
 2.1.1 עמוד ראשון 3.20
 2.1.2 כל עמוד נוסף 0.90
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 2.2 מבית דואר עד לבית הנמען —
 2.2.1 עמוד ראשון 4.20
 2.2.2 כל עמוד נוסף 0.90

 חלק גי: שירותים שונים

 1. רישום של דבר דואר •— פרט לרישום משלוח מכתבים ואבזרים לעוורים, כמפורט
 בחלק א׳ פרט 5 0.80

 2. אישור מסירת דבר דואר רשום — פרט לאישור מסירה של משלוח כתבים ואבזרים
 לעוורים, כמפורט בחלק א׳ פרט 5 0.50

 3. רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למען חדש —
 3.1 בעד ששת החדשים הראשונים ללא תשלום

 3.2 בעד שנה נוספת 8.00
 4. מסירה מיוחדת — פרט למסירה מיוחדת של משלוח כתבים ואבזרים לעוורים,

 כמפורט בחלק א׳ פרט 5 3.00
 5. מסירת דבר דואר בגוביינה כאשר הסכום הנדרש לגבייה אינו עולה על 300

 שקלים חדשים 1.50
 6. מסירת חבילה או דבר דואר אשר דמי המשלוח בעדם משולמים על ידי הנמען התשלום המוטל

 על משלוח
 החבילה או
 דבר הדואר

 ד. חיפוש דבר דואר לשם מסירתו בבית הדואר 1.50
 8. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש של קבלה על מסירת חבילה,

 בדיקת מסמכים — לכל יום 1.50
 9. החזרת דבר דואר, שינוי שם הנמען או המען של דבר דואר — לפי בקשת השולח 1.50

 10. החזרה לשולח, לפי בקשתו, של מכתב, דבר דפוס(לרבות עתון שאינו רשום במשרד
 התקשורת) או דוגמה מסחרית ללא מעטפה שלא נמסרו לתעודתם התשלום הפוסל

 על משלוח
 אותו דבר דואר
 11. החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפנייתה למען אחר התשלום המוטל

 על משלוח
 אותו דבר דואר

 12. העתק קבלה 1.50
 13. חקירה באובדן של דבר דואר או חבילה או בנזק שנגרם לו — פרט לחקירה באובדן

 , של משלוח כתבים ואבזרים לעוורים, כמפורט בחלק א׳ פרט 5 1.50
 14. אריזה מחדש של חבילה לפני מסירתה 1,50

 15. החסנת חבילה שהגיעה מחוץ לארץ שלא נדרשה תוך 20 יום מיום שנשלחה הודעה
 — לכל יום או חלק ממנו 1,50

 16. החסנת דבר דואר — למעט חבילה — שמשקלו עולה על 1 ק״ג שהגיע מחוץ לארץ
 שלא נדרש תוך 20 ימים מיום שנשלחה הודעה — לכל יום או חלק ממנו 1.50

 17. שימוש בשק נעול לצרכי משלוח דברי דואר וקבלת דברי דואר בבית הדואר —
 17.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 18.00

 17.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 1.50
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15.00 
1.50 
8.00 

1.50 
-למעט

120.00 
10.00 

 ללא תשלום
1.50 
1.50 

18.00 
1.50 
1.50 

 כאמור בחלק ב׳
 פרט 1.1

1.50 
 כמחיר המברק הנשלח

 בתחומי ישראל בהתאם
גו  למספר המלים שבמברק וסו

-  18. שימוש בתא דואר -
 18.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 18.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר
 18.3 החלפת מנעול בתא דואר

 19. העברת זכות השימוש בתא דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם המשתמש -
 שינוי מלועזית לעברית

 20. רישום עתון במשרד התקשורת —
 20.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 20.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר
 21. מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה
 22. קבלת מברק למשלוח מאת השולח בטלפון (שירות 171)

 23. ביטול מברק לפני שידורו
 24. רישום מען מקוצר למבדקים —

 24.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר
 24.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר

 25. שינוי ברישום מען מקוצר למבדקים
 26. תשובה למברק משולמת מראש (ק.*1)

 27. הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח השיפוט של
 רשות מקומית אחת

 28. הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח השיפוט של
 רשות מקומית אחרת

1.50 
1.50 

1.50 

 29. חקירה בדבר מברק
 30. חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים — לכל יום

 31. העתק מאושר של מברק

 ד׳ באייר התשמ״ו (13 במאי 1986)
 (חמ 3-1914)

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
 שר התקשורת

ם י ס  משה נ
 שר האוצר
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 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (תעריפים הדואר לחוץ לארץ), התשמ״ו—986ן

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת תנ קף סמכו  בתו
׳ו-1985', אנו מצווים לאמור:  שעה), התשמ׳

בלבד קבע לצידו ו ספת יהיה בשיעור שנ ם בעד שירות דואר לחוץ לארץ המפורט בתו  1 . התשלו
ר קטן שמשקלו 100 דות קטנים לא יפחת מהתשלום החל על צרו ם בעד שירות של צרו  שהתשלו

 גרם.

 תשלומים בעד
 שירותי דואר

 לחוץ לארץ

, ת חירום (יציבות מחירים במצרכים ובשירותים) (תעריפי הדואר לחוץ לארץ) ע  2. צו ש
 התשמ״ה—1985 2 — בטל.

 ביטול

 התשלום בשקלים
 חדשים

 3. תחילתו של צו זה ביום ז׳ באייר התשמ׳׳ו (16 במאי 1986).

 התוספת
 (סעיף 1)

ק א׳: שירותי דואר בדרך הים והיבשה ל  ח

ת ו ר י ש י ה ט ר  פ

 תחילה

0.40 
0.60 
0.90 
1.80 
3.00 
5.00 
8.50 

0.25 

0.25 
0.40 
0.70 
1.00 
2.00 
3.00 
5.00 

3.00 

0.30 
0.50 

 1. משלוח מכתב —
 1.1 עד 20 *.לם

 1.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם
 1.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם

 1.4 למעלה מ־100 גרס עד 250 גרם
 1.5 למעלה מ־250 גרס עד 500 גרם

 1.6 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם
 1.7 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם

 משלוח גלויה

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

 3.1 עד 20 גרס
 3.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם

 3.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם
 3.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם
 3.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם

 3.6 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרס
 3.7 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם

 3.8 לכל 1000 גרם נוספים או חלק מהם (רק לספרים, חוברות ושק ישיר
 של דברי דפוס למען אחד)

 משלוח כל דבר דפוס אחר —
 4.1 עד 20 גרם

 4.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם

.2 

.3 

 ס״ח התשנדו, עמ׳ 2.
 ק״ת התשמ״ה, עמ׳ 1674.
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 התשלום בשקלים
 חדשים

ת ו ר י ש י ה ט ר  פ

 4.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.80
 י 4.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 1.30
 4.5 למעלה מי250 גרם עד 500 גרם 2.20
 4.6 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 3.50
 4.7 למעלה מי1000 גרם עד 2000 גרם 5.50

 4.8 לכל 1000 גרם נוספים או חלק מהם (רק לספרים, חוברות ושק
 ישיר של דברי דפוס למען אחד) 3.50

 5. משלוח צרור קטן
 5.1 עד 100 גרם 1.00
 5.2 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 1.50
 5.3 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 2.50
 5.4 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 4.50
 5.5 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 8.00

 6. משלוח כתבים ואביזרים לעוורים המיועדים לשימוש עוורים בלבד ללא תשלום

 7. החזרה, לפי בקשת השולח, של דבר דפוס שלא נמסד לתעודתו 1.50

 חלק בי: שירותי דואר בדרך האוויר

 משלוח דברי דואר למעט מברקים וחבילות -

 בחלק זה, בלוח א׳ להלן, סווגו ארצות היעד לשבע קבוצות! התעריפים לכל קבוצה מפורטים בלוח
 ב׳ של חלק זה.

 לוח א׳

 מספר מספד
 שם הארץ הקבוצה שם הארץ הקבוצה

 אוגנדה 2 ארגנטינה 3
 אוסטריה 1 ארצות ןזברית 2
 אוסטרליה 3 אתיופיה 2

 אורוגואי 3
 אזורים 1 בהאמה 2
 איטליה 1 בהוטן 2
 אינדונזיה 2 בולגריה 1
 איסלנד 1 בוליביה 3
 איראן 1 בוצואנה 2
 אירלנד 1 בורונדי 2
 אלבניה 1 בורמה 2
 אל־סלואדור 2 בלגיה 1
 אנגולה 2 בליז (הונדורס הבריטית) 2
 אנדורה 1 בנגלדה־דש 2
 אנטיגואה 2 בנין (דהומיי) 2
 אנטילים הולנדיים 2 ברבדוס 2
 אסנסיון 2 ברוניי 2
 אפגניסטאן 2 ברזיל 3
 אקואדור 3 בריטניה 1
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 מספר מספר
 שם הארץ הקבוצה שם הארץ הקבוצה

2 
1 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
1 

1 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 

2 
2 

 טוגו
 טונגה

 טורקס וקאיקוס
 טנזניה

 טרינידד וטובגו

 יוגוסלביה
 יוון
 יפן

 כף ורדה

 לאו (לאוס)
 לוקסמבורג

 ליבריה
 לסוטו

 ליכטנשטיין

 מאלי
 מדגסקר

 מאוריטניה
 מאוריציוס

 מדיירה
 מוזמביק
 מונגוליה

 מונקו
 מלאוי

 מלדיבים
 מלזיה
 מלטה
 מקאו

 מקסיקו
 מרטיניק
 מריאנים

 מרכז אפריקנית
 מרשל
 מצרים

 נורבגיה
 ניג׳ר

 ניגריה
 ניו״הברידס (ונואטו)

 ניו־זילנד
 ניקרגואה

 נפאל
 נמיביה

 םוואזילנד
 סומליה (רפ׳)

1 
2 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 , 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
1 
2 

2 
2 
1 
2 
1 
2 

2 
1 
2 
2 
2 
3 
3 

2 
2 
2 

 ברית המועצות
 ברמודה

 גבון
 גאנה

 גואדלופ
 גואטמלה

 גואם
 גויאנה

 גויאנה הצרפתית
 גיברלטר

 ג׳ילברט (קיריבטי)
 ג׳יבוטי
 גיניאה

 ג׳מאיקה
 גמביה

 גרינלנד
 גרמניהיהמזרחית
 גרמניה־המערבית

 גרנדה

 דהומיי (בנין)
 דומיניק (אי)

 דומיניקנה
 דניה

 דרום אפריקה

 האיטי
 הודו

 הולנד
 הונג־קונג

 הונגריה
 הונדורס

 וולטה העילית
 וטיקן

 וייטנאם
 וירג׳ין של ארה״ב

 וירג׳ין של בריטניה
 ונואטו (ניו הברידס)

 ונצואלה

 זאיר
 זימבבואה (רודזיה)

 זמביה

 חוף השנהב

 טובלו

 986 קובץ התקנות 4938, ג׳ בסיון התשמ׳׳ו, 10.6.1986



 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 צ׳ילי 3
 צ׳כוסלובקיה 1
 צרפת 1

 קובה 2
 קולומביה 3
 קומורים 2
 קונגו 2
 קוסטה־ריקה 2
 קוק 3
 קוריאה - דרום 2
 קוריאה - צפון 2
 קיימן 2
 קיריבי (גילברט) 3
 קלידוניה החדשה 3
 קמפושאה (קמבודיה) 2
 קמרון 2
 קנדה 2
 קניה 2
 קנרים 1
 קפריסין 1
 קרולינים 3

 ראוניון 2
 רואנדה 2
 רודזיה (זימבבואה) 2
 רומניה 1

 שבדיה 1
 שוויצריה 1

 תאילנד 2
 תורכיה 1

 סורינם 3
 סיירה לאונה 2
 סיישל 2
 סין הלאומנית 2
 סינגפור 2
 סין העממית 2
 סולומון 3
 סיקים 2
 סמואה של ארה״ב 3
 סמואה המערבית 3
 סן מרינו 1
 סנגל 2
 סנט וינסנט 2
 סנט כריםטוף 2
 סנט פייר ומיקלון 2
 סנט תומה ופרינםיפה 2
 סנטה הלנה 2
 סנטה לוצ׳יה 2
 ספרד 1
 סרי לנקה (ציילון) 2

 פולינזיה הצרפתית 3
 פולניה 1
 פורטוגל 1
 פורטו־ריקו 2
 פיטקרן 3
 פיליפינים 2
 פינלנד 1
 פנמה (כולל התעלה) 2
 פפואה־גיניאה החדשה 3
 פרגואי 3
 פרו 3

 צ׳אד 2
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 לוח כ׳

 השירות קבוצת ארצות 1 2 3

0.70 
0.40 

 התשלום בשקלים חדשים

0.50 
0.30 

0.40 
0.20 

 משלוח מכתב —
 עד 10 גרם או חלק מהם

 כל 10 גרם נוספים או חלק מהם

 משלוח איגרת אוויר 0.35 0.35 0.35

 משלוח גלויה 0.30 0.30 0.30

0.70 
0.40 

0.50 
0.30 

0.40 
0.20 

 משלוח דבר דואר אחר —
 עד 25 גרם או חלק מהם

 כל 25 גרם נוספים או חלק מהם

0.30 0.20 
0.20 

0.10 
0.10 

 משלוח עתון מאת המערכת של העתיו —
 עד 15 גרם או חלק מהם

 כל 15 גרם נוספים או חלק מהם

1.50 1.00 0.50 

 משלוח כתבים ואביזרים לעוזרים
 המיועדים לשימוש עוורים כלבד —

 כל 500 גרם או חלק מהם
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 חלק גי: שירותים שונים

 חדשים

 1. רישום דבר דואר 0.80
 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד 4.00
 3. מסירה מיוחדת (אקספרס) של דבר דואר 3.00
 4. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום 0.50
 5. תשובה בדואר רשום להודעה בדבר אי־מסירת חבילה לנמען בחוץ לארץ 1.50
 6. הפניה רשומה של דבר דואר שנשלח לחוץ לארץ לשם או למען אחרים בחוץ לארץ 1.50
 7. חקירה בדבר אבדן או היזק של דבר דואר או חבילה 1.50
 8. טיפול בדבר דואר שהגיע מחוץ לארץ שלא בוייל בהתאם לתעריף של ארץ המוצא 1.50

 9. הפנייה של בקשת השולח לחיץ לארץ בדבר שחרור הנמען מתשלום היטלים על
 חבילה 1.50

 10. דמי טיפול בדבר דואר לחוץ לארץ(מלבד דמי המשלוח כפי שנקבעו בחלקים ב׳ דג׳)
 שתכולתו, לפי הצהרת השולח, היא בעלת ערך גבוה 7.00

 הערה: שירות זה ניתן רק בסניפי הדואר שנקבעו לכך.

 11. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני המסירה 1.50
 12. הפניית חבילה מחוץ לארץ למען בארץ או החזרת חבילה לשולח עקב אי מסירתה
 לנמען בחוץ לארץ (מלבד ההוצאות הנדרשות מאת מינהל הדואר בחוץ לארץ)

 12.1 עד 1 ק״ג 1.80
 12.2 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 2.25
 12.3 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק׳׳ג 2.80
 12.4 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 4.10
 12.5 למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג 6.40
 13. שובר תשובה בינלאומי 1.50
 14. חקירה בדבר מברק 1.50

 15. הוצאות כרטיס אשראי עבור משלוח מברקים וטלקס בגוביינה — לכל כרטיס 20.00

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ ם א י ס ה נ ש  ד׳ באייר התשמ״ו (13 במאי 1986) מ
 (חמ 0-1914 שר האוצר שר התקשורת
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ר8ת הו ־רותיפ ( ק יאיבות מחירינו גממנרממ ובש׳ ו לפי תקהה 7(א)(1) לחו ף המבותנ ק ו ת  ג
: ר מ 0 א ד ־ « ו מ ׳ אנ

1  שעה), התשמ״1-־1985

׳ ק א ל ח ה כמפורט ב חי ק הדואר׳ י נ 3 ת םילוקים נ ו נ ו ב ש ח ד ?נסקרות ב ם בע ו ל ש ת ת תשלומים 1־ (א) ה מ  ק
ספת.  לתו

ר בחלק ב׳ לתוספת. ו מ א ת כםף יחיה כ ו א ח מ ה ת ב ד עמקאו ע ח ב  (ג) התשלו

ה מ&מור לצדט. י ה ספת י ׳ לתו ק ג ל ח פ המפורטיט ב י ת ו ר י ד ש ע  (ג) התשלומ ב

ף 1)  (סעי

׳ ק א ל  ה

 בעל החשבון

 בעל החשבון
 מבקש ה30ו0
 בעל החשבון

 התשלום
 בשקלים חדשים

 חיום

1.20 

2.50 
0.50 
0.10 

 עסקאות בחש כתות טיל וקיפ

 ה9קדת סכום לזכות חשבון ממת בעל וושגון
 ה3קדת םכומ לזכות חשבון מאת אדם אחר -

ם שאישו־ אותו מ ז ה מ ע מ  2.1 כאשר ההפקדה ג
 המנהל

 2.2 כאשר ההמקדה בוצעה בטו9ם שלא אישר
 אותו המנהל

 הוצאת םכומ מחשבון התשלומים השמורים
 העברה לאדם דזאיגי רעל חשבון םילוקינו

 חלק 3׳

 המשלט

 השולח
 השולח
 השולח

ט ו ל » ^ 
 ;!לים חדשים

 ללא תשלום
0.50 
0.50 
0.50 

 עסקאות גהמחאווז «מף

 1. העברת פכוט בהמחאת כסף, החזרתו של הם3ו8
 הםכום או הארכת תוקף המחווה ש9קע תק9ה

 2. ביטול המחאת 3טף למי בקשת השולח
 3. שינוי שם השולח ?וו המוטב של המחאת ר&ף

 4. מתן העתק של המחאת 3סף שנטען עליה שאבדה

 חלק ג׳

 8שלט האגרה

 בעל החשבון

 התשלום
 בשקלים חדשים

 ללא תשלום

1.50 

 שתות

 .1 9רםום ברשימת בעלי החשבונות
 2. טי9ול בשיק שהופקד לזכות חשבון והבנק ה!

 כיבדו

 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשל״ה, עמ׳ 157; התשמ״ה, עמ׳ 1680.
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 התשלום
 שונות בשקלים חדשים משלם האגרה

 3. חקירה על אודות תשלום שנטען עליו ששולם בין
 תאריכים מםויימים, לכל אחד מן הימים הכלולים בין

 שני התאריכים 1.50 מבקש החקירה
 4. חקירה בדבר גורלה של המחאת כסף 1.50 מבקש החקירה
 5. חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר 1.50 מבקש החקירה

 6. צילום מסמך שמקורו סופק קודם לכן למבקש, לכל
 צילום 1.50 מבקש החקירה

 7. פנקס שיקים ללא תשלום״

 2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ באייר התשמ׳׳ו (16 במאי 1986). תחילה

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ ם א י ס ה נ ש  ד׳ באייר התשמ״ו (13 במאי 1986) מ
 שר האוצר שר התקשורת

 צו יציבות מודדים כמצדכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (שידות תא טלקס), התשמ״ו—986 ן

 בתוקף סמכותנו לפי תקנה 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת
 שעה), התשמ״ו—1985 י, אנו מצווים לאמור:

, יבוא: החלפת התוספת  1. במקום התוספת לתקנות הדואר (שירות תא טלקס), התשל׳׳ו—1976 2

 ״תוספת
 (תקנה 5)

 בתוספת זו, ״התעריף״ — התשלום שנקבע בעד שיחת טלקס לחוץ לארץ שפורסם בצו
 יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים
 בתוספת לחוק הבזק), התשמ״ו-31986, ובצו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים(הוראת שעה)
 (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים בתוספת לחוק הבזק), התשמ״ו—1986 י׳, ובעד

 שירות פקסימילה לחוץ לארץ שפורסם במדריך הדואר.

 1. דמי רישום לקבלת שירות תא טלקס — שקלים חדשים

 לשנה המתחילה ביום אחד בינואר 36.00
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 3.00

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

 דקה ראשונה או חלק ממנה 1.50 נוסף על התעריף
 כל דקה נוספת או חלק ממנה 0.25 נוסף על התעריף

 (2) באמצעות מרכזן —
 שלוש הדקות הראשונות או חלק מהן 2.00 נוסף על התעריף
 כל דקה נוספת או חלק ממנה 0.25 נוסף על התעריף

 1 ס״ח התשמ׳׳ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2308: התשמ׳׳ה, עמ׳ 1681.

 3 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 683.

 4 ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 650 ועמי 767.
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1.50 
 האגרה שנקבעה בפרט (1)

 בתוספת של 3.00 ש״ח
 האגרה שנקבעה בפרט (1)

 בתוספת של 1.50 ש״ח
 האגרה שנקבעה בפרט (1)

 בתוספת של 4.50 ש׳׳ח

1.50 

36.00 

"3.00 

 התשמ״ו (16 במאי 1986).

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ ם א י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר שר התקשורת

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

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

 (3) בטלפון

 (4) בטלפון ובשירות של מסירה מיוחדת

 (5) העתק הודעת טלקס — לכל הודעה
 (6) דמי רישום לקבלת שירות פקסימילה —

 לשנה המתחילה ביום האחד בינואר
 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש

 ינואר

 תחילה 2. תחילתו של צו זה ביום ז׳ באייר

 ד׳ באייר התשמ״ו (13 במאי 1986)
 (חמ 3-1914)

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)
 (תשלומים בעד שירותי השידות הבולאי), התשמ״ו-986 ו

 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת
 שעה), התשמ״ו—1985/ אנו מצווים לאמור:

 1. בצו זה, ״חומר בולאי״ — כמשמעותו בתקנות הדואר (דרכי השירות הבולאי),
 התשמ״ד-21984.

 2. בעד השתתפות בשירות הבולאי ישולמו התשלומים בשיעורים המצויינים להלן לצד
 השירות:

 תשלום בעד
 שירותי השירות

 הבולאי

 התשלום

 השירות בשקלים חדשים

 1. הרשמה 1.00
 2. הכנת החומר הבולאי, אריזתו וניהול חשבון 1.00
 3. מעטפת יום ראשון, נוסף לערך הנקוב של הבול המודבק עליה 0.15

 4. מעטפה שהוטבעה עליה חותמת לציון מאורע או להפצת סיסמה או אמרה, נוסף
 לערך הנקוב של הבול המודבק עליה 0.15

 3. צו שעת חירום (יציבות במצרכים ובשירותים)(תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי),
 התשמ״ה—1985 3 — בטל.

 4. תחילתו של צו זה ביום ז׳ באייר התשמ״ו (16 במאי 1986).

 ביטול

 תחילה

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
 שר התקשורת

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 ד׳ באייר התשמ״ו (13 במאי 1986)

 (חמ 3-1914)

 1 סייח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2035; התשמ׳׳ה, עמ׳ 1864.

 3 ק״ת התשמ״ה, עמי 1625.

 992 קובץ התקנות 4938, ג׳ בסיון התשמ״ו, 10.6.1986

 המחיר 80 אגורות 0334-2883 סודר בסדר־צילום, דפוס הממשלה, ירושלים


