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ל תכשירים וטרינריים),  תקנות הרוקחים (ניפוקם ש
 התשמ׳׳ז-987ו

1 1 9 8 ! - א ״ מ ש ת וסח חדש] ה נ ם [ קף סמכותי לפי סעיפים 55 ו־62(6דלפקודת הרוקחי  בתו
( י שו י חוק הרי  (להלן - פקודת הרוקחים) וסעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ״ח-1968'•(להלן -

ת אלה: ו נה תקנ  אני מתקי

ת ו נ ש ר ק א׳: פ ר  פ
 1. בצו זה -

״ - כמשמעותו בסעיף 48 לפקודת הרוקחים: ם י ל ע תר ר  ״הי

ת ו א י ר ב ד ה ר ש י של מ ל ל הכל ה נ מ ה ה ש ש ר ו קח מ רי או רו נ טרי פא ו א רו ו ה נה ש בד מדי ו ״ - ע ל ה נ מ ה  ״
ל הכללי של משרד החקלאות הםמיכוהו למנהל לענין צו זה: ה נ מ ה  ו

: 3 1986- ם רפואיים), התשמ״ו י ר תכשי ת הרוקחים ( ו ה 2 לתקנ  ״הפנקס״ - כמשמעותו בתקנ

י שו י ם וטרינריים, כמשמעותו בפריט 8ד1א לצו ר י ר י ש כ ״ - מקום למכירת ת ה ש ר ו  ״מקום ניפוק מ
ן לפי ו ל רשי ב י ק , או כל פריט שיבוא במקומו ש ), התשל״ג-41973 י  עסקים (עסקים טעוני רישו

; י שו  חוק הרי

ל רופא וטרינרי: ם ש ש ר  ״מרשם וטרינרי״ - מ

: ה ר ב ע ה ן בכל דרך מדרכי ה ה לצרכ ר ב ע ״ - ה ק ו פ י נ  ״

, השגחתו , החזקתו ר וטרינרי לצרכי בעלי חיים הנמצאים בבעלותו  ״צרכן״ - אדם הריכש תכשי

: לו פו  או טי

ם, 1929 י: י רי נ טרי ם הו פאי דת הרו ו בפקו ת ו ע מ ש מ ״ - כ י ר נ י ר ט א ו פ ו ר  ״

 ״רוקח מורשה״ - כהגדרתו בפקודת הרוקחים:

: רשה פוק מו י ם נ , למקו י שו , לפי חוק הרי ן ו ״ - רשי ן ו י ש ר  ״

ר התכשירים הרפואיים ו ס במד ק נ פ ם ב ו ש ר רי ה נ טרי ש ו ו מ י ש ״ - סם מרפא ל י ר נ י ר ט ר ו י ש כ ת  ״
. רי נ ש וטרי ו מ י ש  ל

ר וטרינרי במקום י ש כ  2. על אף האמור בסעיפים 41 ו־42 לפקודת הרוקחים רשאי אדם לנפק ת
ת אם התקיימו תנאים אלה: ח ק ר  שאינו בית מ

 (1) הוא בעל היתר רעלים:

ימו  (2) המקום בו הוא מנפק את התכשירים הוטרינריים הוא מקום ניפוק מורשה שהתקי
ו ההוויאות המפורטות בצי זה.  לגבי

 3. לבקשה לרשיון למקום ניפוק מורשה לפי חוק הרישוי יצרף המבקש תרשימים הנדסיים
ה המקום שאישר המנהל. נ ב ל מ ל תנוחה וחתך ש  ש

ם רבועים: י  4. (א) שטח מקום ניפוק מורשה לא יפחת מ־30 מטר

. ת משנה(א) נ ק ת  (ב) שטח חדר השירותים, חדר הכניסה והמשרד יווסף לשטח האמור ב

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמי 694.

 1 סייח התשכ״ח, עמי 24.

 1 ק״ת התשמ״ו, עמי 906.

 4 ק״ת התשל״ג, עמי 684! התשמ״ד, עמי 1023.

 5 חא׳׳י, כרך בי, עמי 1526.

 תנאי לניפוק
 תכשיר וטרינרי

 במקום שאינו
 בית מרקחת

 הגשת תרשימים

 שטח מקום
 ניפוק מורשה
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 קירות, תקרה
 ורצסה

 דלתות חלונות
 ופתחים

 התקנת ארונות
 ומדפים

 החזקה מונעת
 מפני סיכון

 או נזק לבריאות

 קביעת שלטים
 והצגת רשיונות

 5. הקירות, הרצפה והתקרה של מקומ ניפוק מורשה יהיו:

 (1) בנויים בטון, לבנים, בלוקי בטון או כל חומר בניה אחר, למעט מתכת, העמיד בפני
 אש, שאישר המנהל בכתב:

 (2) אטומים בפני חדירת רטיבות ואבק:

רות לא יפחת מ־2.75 מטרים:  (3) גובה הקי

 (4) הקירות יהיו חלקים וצבועים בצבע שמן עד לגובה 2 מטרים לפחות: התקרה ושטח
 הקירות שאינם צבועים בצבע שמן יהיו חלקים ומסויידים:

ת צינורות גלויים לעין: רו  (5) לא יהיו על הקי

 (6) הרצפה תהיה ישרה ומרוצפת באריחים שלמים ונקיים;

ב הגובל;  (ד) הרצפה לא תהא נמוכה מ־2 מטרים ממפלס הרחו

ב הגובל.  (8) גובה התקרה לא יפחת מ־1.50 מטרים מעל מפלס הרחו

ר  6. המנהל רשאי, מטעמים של,חיוניות קיומו באזור כלשהו של מקום ניפוק מורשה, להתי
ה 5(ג). ה 4(א) או גובהו פחות מהאמור בתקנ  קיומו אף אם שטחו קטן מהאמור בתקנ

נות והמשקופים יהיו שלמים ותקינים ואם הם עשויים עץ - צבועים  7. (א) הדלתות, החלו
 בצבע שמן.

ת שימנעו חדירת מעופפים, חרקים ומכרסמים. ו ת ש נות ייקבעו ר  (ב) בפתחי החלו

. ורור מלאכותי נות הנפתחים אל החוץ או במערכת או  8. (א) המקום יאוורר על ידי חלו

ורור על ידם. ות לא יפחת משמינית שטחו של המקום הנתון לאו נ  (ב) שטח פתחי החלו

ורור על ידי ת משנה (ב) - יושלם האו נ ק ת נות קטן מהאמור ב  (ג) היה שטח פתחי החלו
ורור מלאכותי.  מערכת לאו

ת מקום ניפוק מורשה יעמוד חדר שרותים בלעדי לו ויהיו בו המיתקנים שלהלן  9. (א) לרשו
ל עת: כ  תקינים, שלמים ונקיים ב

 (1) תא ביתישימוש ובו אסלה, מכסה אסלה ומיתקן לנייר טואלט:

ן ת השימוש ובו כיור, ברז למים ומיתקן לסבו  (2) מיתקן לרחיצת ידיים בסמוך לבי
 (להלן - כיור):

 (3) אמצעים לייבוש ידיים, ואם הם נייר לשימוש חד־פעמי - גם מיכל לאיסופו.

 (ב) לא יחובר חדר שרותים למקום ניפוק מורשה אלא באמצעות חדר מעבר.

 (ג) הכיור והמייבש יכול שיימצאו בחדר המעבר.

ות ומדפים להחזקה מסודרת של התכשירים הוטרינריים, נ ו ארו  10. במקום ניפוק מורשה יותקנ
 להנחת דעתו של המנהל, בגובה שלא יפחת מ־30 סנטימטרים מעל פני הרצפה.

, ו חיי אדם או בריאותו  11. מקום ניפוק מורשה יוחזק במצב נקי ותקין בתנאים שלא יסכנ
חת דעתו של המנהל.  להנ

 12. (א) בחזית מקום הניפוק המורשה, במקום הנראה לעין, יהיה קבוע שלט ובו יצויינו
ת שמו ומענו של בעל הרשיון.  בעברי

 (ב) על אחד הקירות יוצגו רשיון העסק והיתר הרעלים.
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ל היתר הרעלים והוא לבדו ע ר יהיה נוכח בו ב  13. בכל עת שמקום ניפוק מורשה פתוח לציבו
 יפתח ויסגור את המקום.

ן נאותים  14. (א) כל התכשירים הוטרינריים במקום ניפוק מורשה יוחזקו בתנאי אחסו

 שיבטיחו שמירת איכותם.

 (ב) לא ינפק אדם תכשירים וטרינריים שפג תקפם.

 15. החזקת תכשירים וטרינריים המסווגים כטוקסיקה או ספרנדה תהיה בהתאם לפקודה:
תר הרעלים. ות הטוקםיקה והספרנדה יהיו נעולים בכל עת והמפתח להם יימצא בידי בעל הי נ  ארו

ית ״חייב מרשם רופא״ אלא לפי מרשם רופא ר וטרינרי המסומן בתו  16. לא ינפק אדם תכשי
 וטרינרי המכיל פרטים אלה:

:  (1) תאריך כתיבתו

 (2) שם הרופא הוטרינרי, מענו או מען המוסד שבו הוא מועסק וכן מספר רשיונו:

נת כתיבה: ת ביד או במכו בו ר באותיות דפוס לטיניות כתו  (3) שם התכשי

ן ליממה:  (4) המעו

 (5) הכמות הכללית לבעל חיים יחיד או לקבוצת בעלי חיים המוחזקים יחדיו במקום אחד:

 (6) הוראות השימוש בתכשיר:

 (7) חתימת הרופא הוטרינרי;

 (8) שם ומען של הצרכן.

רית ר וטרינרי במקום ניפוק מורשה אלא באריזה מקו  17. (א) לא יחזיק אדם ולא ינפק תכשי
 שלמה וסגורה שהיא או עטיפתה מסומנת כדין בידי היצרן.

ב ובתנאים שיקבע, ניפוק ת כ ר, ב ת משנה(א) רשאי המנהל להתי נ ק ת  (ב) על אף האמור ב
ר וטרינרי שלא באריזה מקורית.  תכשי

ר וטרינרי במקום ניפוק מורשה.  18. לא ירקח אדם ולא יכין תכשי

ר וטרינרי שהוא סם מסוכן או המכיל  19. לא יחזיק אדם ולא ינפק במקום ניפוק מורשה תכשי
. 6 נוסח חדש], התשל״ג-1973  סם מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים, [

ת ס ט ר כ ר וטרינרי במקום ניפוק מורשה אלא אם כן רשם אותו ב  20. (א) לא יחזיק אדם תכשי
ת והוא פ ס ו ת ב  התכשירים הוטרינריים שהוא מחזיק: נוסחו של כרטיס בכרטסת יהיה לפי טופס 1 ש

 ינוהל לפי הוראות המנהל.

ם ר וטרינרי במקום ניפוק מורשה אלא אם כן רשם את התכשירי  (ב) לא ינפק אדם תכשי
קס ניפוק התכשירים קס ניפוק תכשירים וטרינריים: נוסחו של פנ  הוטרינריים שנופקו בפנ

 הוטרינריים יהיה לפי טופס 2 שבתוספת.

 (ג) הכרטיסים, הפנקס והמרשמים על פיהם נופקו התכשירים הוטרינריים יישמרו במשך
ו של המנהל. ת ר ק ב  שלוש שנים מהתאריך האחרון הרשום בהם ויהיו פתוחים ל

 נוכחות בעל היתר
 רעלים במקום

 שמירת איכות
 התכשירים

 החזקת טוקסיקה
 וספרנדה

 ניפוק לפי מרשם
 וטרינרי בלבד

 איסור פתיחת
 אריזות מקוריות

 איסור החזקת
 סמים מסוכנים

 ניהול רשומות
 ושמירתן

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, התשל״ג, עמ׳ 526: התשמ״ה, עמ׳ 140.
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ת אלה - ו  21. תחילתן של תקנ

 (1) לגבי מקום ניפוק מורשה חדש - שישה חדשים מיום פרסומן:

ם וטרינריים - רי ת אלה שימש לניפוק תכשי ו  (2) לגבי מקום שערב תחילתן של תקנ
 שנים עשר חדשים מיום פרסומן.

 תוספת

 (תקנה 20)

 טופם 1

 כרטיס תכשיר וטרינרי

 מסי הכרטיס

ר ..•  התכשי
 שם התכשיר צורת המינון כמות ליחידת מינון או ריכוז

 יחידת אריזה
 שם היצרן

(במקרה של יבוא) אן בו  שם הי

 יתרה
 המלאי במשקל

 או בנפח

 הכמות
 במשקל

 או בנפח

 שם המחזיק
 בבעל החיים

 שלו נועד
 המרשם

 מספר
 סדורי

 של
 המרשם

 נמסר
 התאריך

 הכמות
 במשקל או

 בנפח
 נתקבל

 בתאריך אסמכתא*

 העברה מכרטיס קודם

 שם בעל היתר הרעלים חותמת העסק
בתו חתימת בעל היתר הרעלים  כתו

 • באסמכתא יש לציין מס׳ תעודת משלוח
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 טופס 2

 פנקס ניפוק תכשירים וטרינריים

 (דפים הכרוכים בכריכה קשה ובהם מפורט)

 שם רוכש
 התכשיר

 ומענו

 שם הרופא
 הוטרינרי שנתן

 מס׳ סדור׳ תאריך שם התכשיר הכמות שסופקה את המרשם ומענו

ו נ י ל ז ו מ ל י א ל ב ר ה א נ ש ו (5 בינואר 1987) ש  ד׳ בטבת התשמ״ז
ת  (חמ 3-1850) שרת הבריאו

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה) (מחירי נסיעה בקווי

 השירות באוטובוסים ובכרמלית), התשמ׳׳ז-987ו

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

 הגדרות 1. בצו זה -

 ״איזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חפשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
: 2  התשמ״ה-1985

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים:

. 3 ת התעבורה, התשכ״א-1961 ו  לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנ

ספת. ב בתו קו  מחיר נסיעה 2. תעריפי הנסיעה בקווי השירות של כל בעל רשיון קו יהיו כנ
 בקו שירות

 מחיר מרבי 3. שכר ההסעה המרבי בכרמלית לא יעלה על 0.60 ש״ח.
 לנסיעה בכרמלית

 מס ערך 4. התעריפים והמחירים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף,
. 4 1976- ף התשל״ו ס ו  מ

 י ס״ח התשמ״ו, עמי 2.
 ג סייח התשמ״ה, עמ׳ 204.

 י ק״ת התשכ״א, עמי 1425.
 4 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
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ס 1987). תחילה ר מ  5. תחילתו של צו זה ביום כ״ד באדר התשמ״ז (25 ב

 תוספת

 (סעיף 2)

ף  1 . השינויים בתעריף של קווי שירות לגבי כל בעל רשיון קו יהיו כמפורט להלן לעומת התערי
ף הקודם).  שהיה בתוקף כיום כ״ג באדר התשמ״ז (24 במרס 1987) (להלן - התערי

ף נסיעה בודדת בהם הוא ת או חדשיות יהיו בכל הקווים שתערי לו י  2. מחירי כרטיסיות הנחה רג
 עד 2.70 ש״ח.

ות 60 ם בני 65 שנים ומעלה ולנשים בנ י נוער, לגברי ות הנחה לתלמידים, לבנ  3. מחירי כרטיסי
 שנים ומעלה, יהיו כמפורט להלן:

י נוער שגילם מעל 18 שנים, י נוער שגילם עד 18 שנים ולבנ  (1) מחירי הכרטיסיות לבנ
 שהם תלמידי בית ספר תיכון עד כיתה י״ב, בכל הקווים עד לתעריף של 2.70 ש׳׳ח

ספת זו: ת בתו ר ח  לנסיעה ־בודדת - יהיו כמפורט להלן אלא אם כן נקבע א

ס  (2) בני נוער הזכאים להנחה כאמור בפסקה (1) יהיו זכאים להנחה של 50% במחיר כרטי
 העולה על 2.70 ש׳׳ח בנסיעה ממקומות מגוריהם למקומות בתי הספר שבהם הם

 לומדים ובחזרה על פי תעודה שנתן להם בעל רשיון הקו:

ות הנחה  (3) גברים בני 65 שנים ומעלה ונשים בנות 60 שנים ומעלה זכאים לרכוש כרטיסי
ף הנסיעה בהם עד 2.70 ש׳׳ח לנסיעה בודדת, כמפורט להלן, אלא  בלל הקווים שתערי

ספת זו:  אם כן נקבע אחרת בתו

 (4) נכים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים, בכל קווי השירות, להנחה של 10% ממחיר
 כרטיס נסיעה רגיל.

ס נסיעה  (5) סטודנטים שבידם תעודות מתאימות יהיו זכאים להנחה של 10% ממחיר כרטי
ל 2.70 ש״ח. ף הנסיעה בהם עולה ע  רגיל בכל קווי השירות שתערי

ף נסיעה בודדת בהם הוא ם בכל הקווים שתערי  (6) עיוור בעל תעודה מתאימה פטור מתשלו
 עד 1.70 ש״ח: בנסיעה בודדת שנקבע לה תעריף העולה על 1.70 ש״ח זכאים עיוור

 ומלווהו להנחה של .50% ממחיר כרטיס נסיעה רגיל.

ף של ות הנחה, למעט כרטיסיות הנחה חדשיות, יהיו בכל הקווים עד לתערי  (7) כרטיסי
 2.70 ש״ח! האמור אינו בא לגרוע מהוראות הצו להלן.

ו לנוסעים לפי התעריף ספת זו ושניתנ ות שלא נזכרו בתו  4. כל ההנחות בכרטיסים ובכרטיסי
רה  הקודם לא יבוטלו ולא ישונה שיעורן, אלא באישור בכתב מהמפקח הארצי על התעבו
ת אלה יחולו בכל מקום שבו מפעיל בעל רשיון הקו ו  (להלן - המפקח): ההנחות לפי תקנ

 שירות הסעה בקו.

ספת מחיר, ב בהן מועד שימוש ניתן להשתמש, ללא תו קו ות הנחה חדשיות שנ  5. (א) בכרטיסי
 עד לסוף החודש הנקוב בהן: האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מהוראות כל דין או

 מחיוביו של בעל רשיון הקו לפי חוזה כדין.

קף מיום כ״ח באדר ב׳ התשמ״ד (1 ות הנחה שנרכשו לפי התעריף שהיה בתו  (ב) כרטיסי
בלת זמן וללא ב בהן מועד שימוש, ניתן להשתמש בהן ללא הג  באפריל 1984), שאין נקו

ספת מחיר.  תו

ות הנחה לקשישים, הזכות ב בכרטיסי ות כנקו נ  (ג) הזכות לגבי שלוש הנסיעות הראשו
י נוער, הזכות לגבי חמש ות הנחה לבנ ב בכרטיסי קו ות כנ נ  לגבי ארבע הנסיעות הראשו

 קובץ התקנות 5018, כ״ה באדר התשמ״ז, 26.3.1987 667



ב בכרטיסית הנחה רגילה והזכות לגבי נסיעה אחת בכל ות כנקו נ  הנסיעות הראשו
ב  כרטיסיית הנחה של 6 נסיעות תעמוד בתוקפה כל עוד לא שונה תעריף ההסעה הנקו

 בכרטיסיה ולאחר מועד זה הזכות כאמור תבוטל.

 (ד) (1) נוסע שבידו כרטיס הלוך ושוב לפי התעריף הקודם שנעשה בו שימוש לנסיעה
ג שהוא, רשאי להמשיך  בכיוון אחד (להלן - כרטיס הלוך ושוב), מכל סו
ל 1987). 7 באפרי ) ז ״ מ ש ת  ולהשתמש בו ללא תוספת מחיר עד יום ח׳ בניסן ה

 (2) אחרי המועד האמור בפסקה (1) חייב מפעיל השירות, על פי דרישתו של נוסע,
 להחזיר לנוסע את מחצית ערכו הנקוב של כרטיס הלוך ושוב כאמור שבידי

 הנוסע.

 (ה) כרטיס הלוך ושוב או כרטיס מעבר שלא נעשה בו שימוש לנסיעה, רשאי יהיה נוסע,
ב קו ף הנ ספת תשלום ההפרש שבין התערי , להמשיך ולהשתמש בו בתו  לפי בחירתו
ל רשיון ע ב ספת זו או להחזיר את הכרטיס שבידו ל  בכרטיס כאמור לבין התעריף לפי תו

 הקו ולקבל את המחיר הנקוב בו.

לת ילדים בלת מזוודה, מטען יד של נוסע או עג ספת זו כולל הו  6. (א) שכר ההסעה כאמור בתו
 מקופלת.

 (ב) בעד הובלת מטען אחר יחולו התעריפים הבאים:

ף נסיעה בודדת הוא עד 1.70 ש״ח - מחיר הנסיעה  (1) בקו או בקטע קו בהם תערי
 . באותו קו או קטע קו־

ף נסיעה בודדת עולה על 1.70 ש״ח - 50% ממחיר  (2) בקו או בקטע קו בהם תערי
 הכרטיס ללא הנחה ובלבד ששכר ההסעה בעד הובלתו לא יהיה נמוך מ־1.70

 ש״ח.

הל השירות.  7. התעריפים לפי תוספת זו יחולו בכל ימות השבוע ובכל זמן שבו מתנ

רה בישראל בע״מ (להלן -  8. התעריפים בקווי השירות של ״אגד״ אגודה שיתופית לתחבו
 ״אגד״) -

ר  (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״, למעט באיזור אילת, יהיו כמפורט בטו
ף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור א׳:  ג׳ לעומת התערי

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 םימול מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

0.60 0.50 I 
1.00 0.80 3-2 
1.20 1.00 4 
1.30 1.10 5 
1.60 1.30 6 
1.70 1.40 7 
1.90 1.50 8 
2.20 1.80 9 
2.30 1.90 10 
2.50 2.00 II 
2.70 2.20 12 
2.90 2.30 13 
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 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב׳
 מחיר קודס בש״ח

 טור א׳
 סימול

3.30 2.70 14 
3.50 2.80 15 
3.70 3.00 16 
3.90 3.20 17 
4.10 3.50 18 
4.50 3.90 19 
4.80 4.20 20 
5.00 4.30 21 
5.30 4.50 22 
5.80 5.00 23 
6.50 5.70 24 
7.00 6.20 25 
7.50 6.70 26 
7.70 6.80 27 
8.00 7.00 28 
8.50 7.30 29 
9.00 7.80 30 
9.50 8.20 31 

10.50 9.30 32 
11.00 9.80 33 
12.00 10.50 34 
12.50 11.00 35 
13.00 11.30 36 
 37 י 11.70 13.50
14.00 12.30 38 
14.50 12.80 39 
15.00 13.30 40 
15.50 13.50 41 
16.50 14.00 42 
17.00 14.50 43 
18.00 15.30 44. 
18.50 15.50 45 
19.00 16.00 46 
19.50 16.50 48 
20.00 17.00 50 

ר ג׳  (ב) באיזור אילת יהיו תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״אגד״ כמפורט בטו
 לעומת התעריף הקודם כמפורט בטור ב׳ ויהיו מסומנים בסימול כמפורט בטור אי:

 טור א׳ (סימול) טור ב׳ בש״ח טור ג׳ בש״ח

 1א 0.43 0.50
 3א 0.70 0.80
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ים(א) ו־(ב) יהיו תעריפי כרטיסי מעבר המפורטים בטור  (ג) על אף האמור בסעיפים קטנ
ר ב׳  ד׳ לנסיעות ממקומות המוצא המפורטים בטור א׳ דרך מקומות המעבר המפורטים בטו

 למקומות היעד המפורטים בטור ג׳ ובכיוון ההפוך כדלקמן:

 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳ טור ד׳
 מקום המוצא _מקוט_המעכו^ מקום היעז תעריף נסיעה בש״ח

 אשקלון צומת אשדוד אשדוד 3.10
ב ירושלים העירה 4.40  תל־אבי
 באר־שבע צומת אשדוד אשדוד 5.30
 תל־אביב משמר הנגב אופקים, אורים 6.20
ב צומת להב דביר להב דביר 5.50  תל־אבי
ב באר־שבע דימונה 6.60  תל־אבי
ב באר־שבע ירוחם 7.10  תל־אבי
 ירושלים באר־שבע דימונה 7.30

 ירושלים באר־שבע אילת 14.00
ב באר־שבע 9.20  חיפה תל־אבי

 (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו־(ב), תעריפי הנסיעות בנסיעות הלוך ושוב
 במקומות המוצא למקומות היעד המפורטים בטור א׳ יהיו כמפורט בטור ב׳ להלן לכל כיוון:

 טור א׳ טור כ׳
 מחיר כרטיס הלוך ושוב

 מקומות המוצא והיעד בש״ח

 ערד - עין בוקק 5.10
 ערד - באר־שבע 5.20
 ירושלים י- קרית-ארבע 5.30
ב - צומת־אחים י 6.40  תל־אבי
 באר־שבע - קרית־גת 6.60
ב - אשקלון 6.70  תליאבי
 תל־אביב - קרית־גת 6.90
 חיפה - טבריה 7.35
 ירושלים - עין־פשחה 7.50

 ערד ־־ עץ־גדי 8.10
 ירושלים - תל־אביב 7.30
י־ברק 7.40  ירושלים - בנ
 ירושלים - אשקלון, אשדוד 8.90
 ירושלים - באר־שבע 9.00
 תל־אביב - חיפה 8.00
ב - באר־שבע 8.60  תל־אבי

ב - קרית־שמונה 11.70  תליאבי
 תל־אביב - טבריה 11.50
 ירושלים - חיפה 3.50(
ה 16.00 נ ו מ ש ־ ת י ר ק י ב -  תל־אבי
 ירושלים - אילת 24.50
ב - אילת 25.00  תל־אבי
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ל 7 באפרי ) ו ) ו־(ב), עד יום ח׳ בניסן התשמ״ א ים(  (ה) (1) על אף האמור בסעיפים קטנ
 1987) יהיו תעריפי הנסיעות בנסיעות הלוך ושוב ממקומות המוצא למקומות היעד

ם בטור א׳ כמפורט בטור ב׳ להלן לכל כיוון: רטי  המפו

 טור א׳ טור ב׳
 ממקומות המוצא והיעד מחיר כרטיס הלוך ושוב בש״ח

גת 5.50 ת־  אשקלון - קרי
 באר־שבע - אופקים 7.50
 באי״שבע - דימונה 6.90
 חיפה - נהריה 6.40
 תל־אביב - אשדוד 6.30
ב - נתניה 5.40  תליאבי

 (2) נוסע שבידו כרטיס לנסיעת הלוך ושוב לאחד ממקומות המוצא והיעד
ב בה.  המפורטים בפסקה (1) רשאי להמשיך ולהשתמש בו אף לאחר המועד הנקו

 (ו) מחירי כרטיסיות הנחה ב״אגד״ יהיו כמפורט להלן:

 (1) כרטיסיות רגילות:

 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ח

12.00 0.60 25 
20.00 1.00 25 
24.00 1.20 25 
26.00 1.30 25 
32.00 1.60 25 
34.00 1.70 25 
9.50 1.90 6 

11.00 2.20 6 
11.50 2.30 6 
12.50 2.50 6 
13.50 2.70 6 

ות 50 נסיעות:  (2) כרטיסיות חדשיות בנ

 תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ח

22.50 0.60 
37.50 1.00 

 (3) כרטיסיות הנחה לקשישים:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיםיה בש״ח

6.00 0.60 15 
10.00 1.00 15 
12.00 1.20 15 
13.00 1.30 15 
16.00 1.60 15 
17.00 1.70 15 
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 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש׳׳ח

19.00 1.90 6 

22.00 2.20 6 

23.00 2.30 6 

25.00 2.50 6 

27.00 2.70 6 

י נוער:  (4) כרטיסיות הנחה לבנ

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיםיה בש״ח

6.00 0.60 20 

10.00 1.00 20 

12.00 1.20 20 

13.00 1.30 20 

16.00 1.60 20 

17.00 1.70 20 

5.70 1.90 6 

6.60 2.20 6 

6.90 2.30 6 

7.50 2.50 6 

8.10 2.70 6 

ירות״ בירושלים יהיו כמפורט להלן:  (ז) תעריפי הנסיעה בקו 99 - קו ״תי

 נסיעה בקו סיבובי ״תיירות״ תעריף נסיעה בש״ח

1.80 
7.00 
9.00 

 נסיעה בודדת
 נסיעה ליום אחד ללא הגבלה

 נסיעות ללא הגבלה ליומיים

 (ח) תעריפי הנסיעה ממקומות המוצא למקומות היעד המפורטים בטור א׳ להלן ישונו
רה ת אישור המפקח על התעבו ל ב  מםימול המפורט בטור ב׳ לסימול המפורט בטור ג׳ לאחר ק

 לשינוי:

 טור ג׳
 לםימול

3 
1 

1 
1 

14 
15 
18 
18 
16 

 טור ב׳
 מסימול

5 
3 

3 
3 

16 
16 
20 
20 
18 

 טור א׳
 מקומות המוצא והיעד

ניברסיטה אל העיר התחתית, הדר,  בחיפה מהאו
ם ךהי עי נצק ו  קריתישפרי

ת  בחיפה: מנווה־יוסף אל העיר התחתי
ת ומהדר אל עין־הים,  בחיפה: מהעיר התחתי

נצק ונווה־דוד ית־שפדי  קרי
 בחיפה: מנווה־דוד אל מרכז־הכרמל

ב אל פרדס־חנה  מתליאבי
ב אל בנימינה  מתל־אבי
בות  מירושלים אל רחו

ה  מירושלים אל פתח־תקו
ן ו י ר ו ג  מירושלים אל נמל־התעופה בך
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 טור א׳ טור ב׳ טור ג׳
 מקומות המוצא והיעד מסימול לסימול

 מירושלים אל רמלה 17 15
 מרמלה אל בית־שמש 14 12
 מירושלים דרך קירית־גת לבאר־שבע 24 23

ת חיילים), ע ס ה ) ם י ת ו ר י ש  (ט) שכר הנסיעה בעד הסעת חייל לפי צו הפיקוח על מצרכים ו
ספת לאותו צו הוא 1.05 ש״ח. , באחד הקווים המפורטים בתו 5 ׳ם-1980  התש׳

רה ציבורית  9. (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״דן״ אגודה שיתופית לתחבו
 בע״מ (להלן - ״דן״) -

ר ב׳ לעומת ך יהיו כמפורט בטו ד  (1) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של ״
ר א׳:  התעריף הקודם המפורט בטו

 טור ב׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור א׳
 מחיר קודם בש״ח

0.60 0.50 
1.00 0.80 
1.20 1.00 
1.30 1.10 
1.60 1.30 
1.70 1.40 
1.90 1.50 

 (2) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 400 יהיו כלהלן:

 סוג הכרטיס תעריף הנסיעה בש״ח

ל 4.10 י  רג
 הלוך ושוב 7.40
 לנכה או סטודנט 3.70
 לילד מגיל 5 עד גיל 10 3.30
 לעיוור או לתלמיד 2.00

 (3) תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 81 יהיו כלהלן:

 טור א׳ תעריף הנסיעה
 סימול ממקיט המוצא למקום היעד בש״ח

ב - קדומים 3.90  17 תל־אבי
ב - קדומים (הלוך וחזור) 7.00  תל־אבי
ב - אלוןימורה י 5.00  21 תל־אבי
ב - אלון־מורה (הלוך וחזור) 9.00  תל־אבי

 5 ק״ת התש״ם, עמ׳ 1633.
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 (4) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 83 יהיו כלהלן:

 טור א׳
 סימול ממקום המוצא למקום היעד תעריף הנסיעה בש״ח

ה - כביש 444 1.90  8 פתח־תקו
ב - כביש 444 2.70  12 תל־אבי
 10 פתח־תקוה - אלפי־מנשה 2.30
ה - אלפי־מנשה (הלוך וחזור) 4.10  פתח־תקו
ב - אלפי־מנשה 2.90  13 תל־אבי
ב - אלפיימנשה (הלוך וחזור) 5.20  תל־אבי

 (5) תעריפי הנסיעה בקו מם׳ 86 יהיו כלהלן:

 סימול ממקום המוצא למקום היעד תעריף הנסיעה בש׳׳ח

ב - מפגש־הבקעה 5.80  23 תל־אבי
ב - מפגש־הבקעה (הלוך וחזור) 10.50  תל־אבי
ב - אריאל יי 3.30  14 תל־אבי
ב - אריאל (הלוך וחזור) 5.90  תל־אבי
 12 פתח־תקוה - אריאל 2.70
 פתח־תקוה - אריאל (הלוך וחזור) 4.90
ב - ברקו 2.90  13 תל־אבי
ב - ברקן (הלוך וחזור) 5.20  תל־אבי
־ברק - עמנואל 3.90 י  17 בנ

7.00 

 מחיר הכרטיסיה

־ברק - עמנואל (הלוך וחזור) י  בנ

ות יהיו כמפורט להלן: -  (ב) מחירי כרטיסי

 (1) כרטיסיות רגילות:
 תעריף נסיעה
 מספר הנסיעות בודדת בש״ח

12.00 0.60 25 

20.00 1.00 25 

24.00 1.20 25 

26.00 1.30 25 

32.00 1.60 25 

34.00 1.70 25 

9.50 1.90 6 

11.00 2.20 6 

11.50 2.30 6 

12.50 2.50 6 

13.50 2.70 6 

ות חדשיות:  (2) כרטיסי

 תעדיף נסיעה בודדת בש״ח מחיר חדש בש״ח

22.50 0.60 
37.50 1.00 
49.00 1.30 
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 (3) כרטיסיות הנחה לקשישים:

 הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיםיה בש״ח

6.00 0.60 15 
10.00 1.00 15 
12.00 1.20 15 
13.00 1.30 15 
16.00 1.60 15 
17.00 1.70 15 
7.60 1.90 6 
8.80 2.20 6 
9.20 2.30 6 

10.00 2.50 6 
10.80 2.70 6 

 (4) כרטיסיות הנחה לנוער:

 מספר הנסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיםיה בש״וו

6.00 0.60 20 
10.00 1.00 20 
12.00 1.20 20 
13.00 1.30 20 
16.00 1.60 20 
17.00 1.70 20 
5.70 1.90 6 
6.60 2.20 6 
6.90 2.30 6 
7.50 2.50 6 
8.10 2.70 6 

ירות בע״מ יהיו  10. (א) תעריפי הנסיעה בכל קווי השירות של החברה המאוחדת לתי
 כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור אי:

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש״ח מחיר חדש בש״ח

0.60 0.50 
0.70 0.60 
1.00 0.80 
1.70 1.40 
2.00 1.60 
2.70 2.20 

רות של ות בכל קווי השי  11. (א) תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחירי הכרטיסים והכרטיסי
 בעלי רשיון קו המפורטים להלן:
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ירות נצרת ת הנסיעות והתי ר ב  חברת שירותי אוטובוסים מאוחדים בע״מ נצרת, ח
ף הקודם ת ג׳י.בי טורם בע״מ יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התערי ר ב  בע״מ, הגליל ח
ם  המפורט בטור א׳: 1 1 ד

 (1) תעריפי נסיעה בודדת:

 מחיר חדש בש״ח

12.00 
20.00 
24.00 
26.00 
32.00 
34.00 
9.50 

11.00 
11.50 
12.50 
13.50 

 טור ב׳
 מחיר חדש בש״ח

0.60 
1.00 
1.20 
1.30 
1.60 
1.70 
1.90 
2.20 
2.30 
2.50 
2.70 
2.90 
3.30 
3.50 
3.70 
3.90 

 טור א׳
 מחיר קודם בש׳׳ח

0.50 
0.80 
1.00 
1.10 
1.30 
1.40 
1.50 
1.80 
1.90 
2.00 
2.20 
2.30 
2.70 
2.80 
3.00 
3.20 

 (2) כרטיסיות רגילות, בנות 25 נסיעות:

 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח

0.60 25 

1.00 25 

1.20 25 

1.30 25 

1.60 25 

1.70 25 

1.90 6 

2.20 6 

2.30 6 

2.50 6 

2.70 6 

 (3) כרטיסיות נוער:

 מספר נטיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיםיה בשי׳ח

6.00 0.60 20 

10.00 1.00 20 

12.00 1-20 20 

13.00 1-30 20 
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 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטי

16.00 1.60 20 
17.00 1.70 20 
19.00 1.90 20 
22.00 2.20 20 
23.00 2.30 20 
25.00 2.50 20 
27.00 2.70 20 
29.00 2.90 20 
33.00 3.30 20 
35.00 3.50 20 
37.00 3.70 20 
39.00 3.90 20 

ף נסיעה בודדת בה הוא מעל 2.2 ש״ח וער לנסיעות בקווי שירות שתערי ת נ ו  בכרטיסי
ת לצורך י נוער הלומדים בבתי ספר מוכרים ע״י משרד החנוך והתרבו  רשאים להשתמש רק בנ

 נסיעות ממקומות מגוריהם לבתי הספר וחזרה.

 (4) כרטיסיות קשישים:

 מספר נסיעות תעריף נסיעה בודדת בש״ח מחיר הכרטיסיה בש״ח

6.00 0.60 15 
10.00 1.00 15 
12.00 1.20 15 
13.00 1.30 15 
16.00 1.60 15 
17.00 1.70 15 
7.60 1.90 6 
8.80 2.20 6 
9.20 2.30 6 

10.00 2.50 6 
10.80 2.70 6 

רה הציבורית בבאר־שבע בע״מ ומחירי  11. (א) התעריפים בקווי השירות של התחבו
ר א׳:  הכרטיסיות יהיו כמפורט בטור ב׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטו

 טור א׳ טור ב׳
 מחיר קודם בש׳׳ח מחיר חדש בש״ח

0.60 0.50 

 (ב) מחירי הכרטיסיות יהיו:

 סוג הכרטיםיה מם׳ הנסיעות המחיר בש״ח

 רגילה 25 12.00
 נוער 20 6.00
 קשיש 15 6.00
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ר ג׳ לעומת  12. תעריפי הנסיעה בקו מס׳ 20 של המועצה האיזורית אילות יהיו כמפורט בטו
ר א׳: ו מסומנים בסימול כמפורט בטו הי י  התעריף הקודם המפורט בטור ב׳ ו

 טור ג׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור ב׳
 מחיר קודמ כש״ח

 טור א׳
 סימול

0.60 0.50 1 

1.00 0.80 3 

1.20 1.00 4 

1.30 1.10 5 

1.60 1.30 6 

1.70 1.40 7 

1.90 1.50 8 

2.20 1.80 9 

2.30 1.90 10 

2.50 2.00 11 

2.70 2.20 12 

2.90 2.30 13 

3.30 2.70 14 

3.50 2.80 15 

3.70 3.00 16 

3.90 3.20 17 

4.10 3.50 18 

4.50 3.90 19 

4.80 4.20 20 

5.00 4.30 21 

5.30 4.50 22 

5.80 5.00 23 

רות של ל קווי השי כ  14. תעריפי הנסיעה לפי כרטיסים ומחירי הכרטיסים והכרטיסיות ב
ת האוטובוסים בעלי רשיון קו המפורטים להלן:  חברו

 1. שרכת בסאת אל זיתון סילוון אל טורי.

 2. שדה התעופה עטרות קלנדיה אל מטר ירושלים.

 3. אל ראם דיים אל בדיר, ירושלים.

 4. אל ראם ירושלים.

 5. בית חנינה ירושלים.

 6. שייך ג׳ראח ירושלים.

 7. ירושלים יריחו עמאן.

 8. ירושלים אל בירה רמאללה.

 9. בית צפפה,
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׳ לעומת התעריף הקודם המפורט בטור א׳: ר ב  יהיו כמפורט בטו

 טור ב׳
 מחיר חדש בש״ח

 טור א׳
 מחיר קודס בש״ח

 בודדת 0.50 0.60
0.85 0.70 
1.00 0.80 
1.10 0.90 
1.20 1.00 
1.50 1.20 
2.20 1.80 

 כרטיס הנחה לנוער

 עד גיל 18 0.25 0.30

 כ״ג באדר התשמ״ז (24 במרס 1987)

 (וומ 3-1978)

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

ו פ ר ו ם ק י י  ח
רה  שר התחבו

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שעה)

 (מחיר נסיעה ברכבת), התשמ״ז-987ן

ו לפי סעיף 7(א)(1) לחוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת קף סמכותנ  בתו
/ אנו קובעים לאמור: '1985-  שעה), התשמ״ו

ת יהיו כמפורט בתוספת. . מחיי נסיעה ב כ ר  1. תעריפי הנסיעה ב
 ברכבת

ך מוסף, סס ערך מוסף ר  2. התעריפים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מס ע

. 2 1976-  התשל״ו

 1 ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

 2 ס״ח התשל״ו, עמי 52.
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 § תוספת
 עי

 (סעיף 1)

 התעריף כשקלים חדשים

 חיפה מרכז
 0.80 קישיו

 0.80 0.80 קרית חי ים
 0.80 0.80 0.80 קרית מוצקץ
 1.40 1.40 0.80 0.80 עכו

 1.40 1.40 1.40 1.40 0.80 בוסתן הגליל
 1.40 1.40 1.40 1.40 0.80 0.80 שבי ציון
 1.80 1.40 1.40 1.40 0.80 0.80 0.80 נהריה

 תחנת
 היציאה

 קישון
 קרית חיים

 קרית מוצקין
 עכו

 בוסתן הגליל
 שבי ציון

 נהריה
 ת״א מרכז

 — בני ברק

 הרצליה
0.80 

 בית יהושע
1.40 
1.40 

 0.80 כפר חב״ד
 0.80 — — ראש העין

 1.40 1.40 0.80 0.80 לוד-רמלה
 1.80 1.70 1.40 1.40 0.80 נען

 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 1.80 בית שמש
 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 3.70 2.60 ירושלים

 תחנת
 היציאה חיפה מרכז

 עתלית 1.40 עתלית
 זכרון יעקב 1.40 1.40 זכרון יעקב

 בנימינה 2.60 1.40 0.80 בנימינה
 חדרה מערב 2.60 2.60 1.40 0.80 חדרה מערב

 נתניה 3.70 2.60 2.60 1.80 1.40 נתניה
 בית יהושע 3.70 3.70 2.60 2.60 1.80 0.80
1.40 1.80 2.6g 2.60 3.70 4.40 הרצליה 
 ת״א מרכז 4.40 3.70 3.70 3.70 2.60 1.80
 בני ברק 4.40 3.70 — 3.70 2.60 1.80

 ת״א דרום
 כפר חב״ד

 ראש העין 4.40 3.70 — 3.70 2.60 1.80
 לוד-רמלה 4.40 3.70 — 3.70 2.60 2.60
 נעו 4.40 4.40 — 4.40 3.70 2.60
 בית שמש 5.60 5.60 — 5.60 4.40 3.70
 ירושלים 6.70 6.70 — 5.60 5.60 4.40

 מתתנת תל־אביב מרכז למקומות שלהלן ובתזרה:

 2.90 ש״ח
 4.20 ש״ח
 6.50 ש״ח

 0.80 ש״ח

 לנתניה
 לחדרה

 לבנימינה

 לוד-רמלה
 חיפה מרכז - בת גל

 מתחנת חיפה למקומות שלהלן ובחזרה:

 לתל־אביב מרכז 8.20 ש״ח
 לירושלים 12.00 ש״ת
 לנתניה 6.40 ש״ח
 לבנימינה/חדרה 4.20 ש״ח

ו פ ר ו ם ק י י  ח
רה  שר התחבו

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 כ״ג באדר התשמ״ז (24 במרס 1987)
(3-1978 



 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)

 (שכר הסעה במוניות), התשמ״ז-987ו

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

 1. בצו וה - הגדרות

 ״איזור אילת״ - כמשמעותו בחוק איזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים),
. 2  התשמ״ה-1985

 ״ש״ח״ - שקלים חדשים:

ת התעבורה, התשכ״א-1961*. ו  לכל מונח אחר יהיה הפירוש שנקבע לו בתקנ

ב בתוספת. מחיר מרבי  2. שכר ההסעה המרבי במונית לא יעלה על הנקו
 לנסיעה במונית

 3. המחירים המפורטים בצו זה כוללים מס ערך מוסף לפי חוק מם ערך מוסף, מס ערך מוסף
. 4 1976-  התשל״ו

 תוספת

 (סעיף 2)

נה  חלק א׳ - נסיעה מיוחדת לפי מו

 (1) שכר ההסעה בנסיעה מיוחדת יהיה:

 (א) בכל הארץ, למעט איזור אילת.

 שכר הסעה
 בש״ח

 תעריף
 מסי 3

 (במטרים)

 תעריף
 מס׳ 2

 (במטרים)
 מ־21.01
 עד 05.29

 תעריף
 מס׳ 1

 (במטרים)
 מ־05.30
 עד 21.00

 בסיס הזמן
 (בשניות)

 מצב התחלתי של
 המונה 792 1,075.22 477.87 2,150.44 2.40

 כל פעימה 33 161.31 129.05 322.62 0.10

 (ב) באיזור אילת.

 מצב התחלתי של
 המונה 760 1,072.12 476.50 2,144.25 2.00

 כל פעימה 38 193.42 154.73 386.83 0.10

 י ס׳׳ח התשמ״ו, עמ׳ 2.
 1 ס״ח התשמ״ה, עמ׳ 204.

 3 ק׳׳ת התשכ״א, עמ׳ 1425.

 י סייח התשל״ו, עמי 52.
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ספת 1.90 ש״ח.  (2) בעד הסעה מרציף נמל חיפה ישולם השכר שנקבע בחלק זה, בתו

ל הנוסע.  (3) שכר ההסעה כאמור בחלק זה כולל הובלת 2 מזוודות ומטעני יד ש

וספת ישלם הנוסע סך 0.55 ש״ח לכל מזוודה. ר כל מזוודה נ  (4) עבו

 (5) לא יגבה נהג המונית שכר הסעה בעד הובלת עגלת נכה הנוסע במונית.

לל בעד הנסיעה  (6) בנסיעה שבה יצטרפו נוסעים בהסכמת המזמין, לא יעלה שכר ההסעה הכו
 על השכר המפורט בחלק זה לפי הענין.

 חלק ב׳ - נסיעת שירות

 1. (א) (1) בנסיעת שירות יהיה שכר ההסעה לכל נוסע משעה 05.00 עד 23.30 כאמור
 להלן: עד 6 ק״מ — 0.60 ש״ח! לכל ק״מ נוסף — 0.06 ש״ח.

 (2) בעד הסעה לפי פסקה (1) שבוצעה אחרי השעה 23.30 ועד השעה 04.59 תיווסף
 לסכומים שנקבעו כאמור, תוספת בשיעור של 25 אחוזים.

 (ב) שכר ההסעה בנסיעת שירות בקו 4 ו־5 בת״א יהיה -

 בשקלים חדשים

 משעה 05.00 משעה 23.31
 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

ב 0.60 0.75  בקו 4 בתל־אבי
 בקו 5 בתל־אביב 0.70 0.85

ל נוסע בעד  (ג) שכר ההסעה בנסיעת שירות ממקום למקום כמפורט להלן, שבה משלם כ
 נסיעתו בנפרד, יהיה כאמור בטבלה שלהלן:

 שכר ההסעה בש״ח לנוסע בכל כיוון:
 משעה 05.00 משעה 23.31

 עד שעה 23.30 עז שעה 04.59

 (1) מירושלים ל
 חיפה 8.80 11.00
ב יפו 4.70 5.80  תל־אבי
 רמלה 4.00 5.00
 אשקלון 5.00 6.20
 באר־שבע 5.70 7.00

ב ל  (2) מתל־אבי
 רמלה 1.60 2.00
 לוד 1.60 2.00
ן 1.40 1.70 ו ךלצי  ראשו
בות 1.70 2.10  רחו
 אשדוד 2.60 3.20
 אשקלון — אפרידר 4.20 5.20
גת 4.00 5.00 ת־  קרי
 באר־שבע 6.00 7.50

 אילת (ללא מעי׳מ) 19.00 23.70
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 שכר ההסעה בש״ח לנוסע בכל כיוון:
 משעה 05.00 משעה 23.31

 עד שעה 23.30 עד שעה 04.59

 הרצליה 1.40 1.70
 כפר־סבא 1.70 2.10
 נתניה — מסעף .2.20 2.70
 נתניה — מרכז 2.20 2.70
 חדרה 3.00 3.70
לגה 3.00 3.70  גבעת־או
 חיפה 5.50 6.90
 עפולה — מרכז 5.80 7.20
 עפולה — עילית (בית־חולים) 5.90 7.30

 טבריה 8.00 10.00
 צפת 10.00 12.50
ה 1.40 1.70  פתח־תקו
ן (משטרה) 1.00 1.25 ג  רמתי

ת ל־ בו  (3) מרחו
 ראשון־לציון 1.00 1.25

ה ל־  (4) מפתח־תקו
ן (רמה) 1.00 1.25 ג  רמתי

י עקיבא ־ברק צומת רח׳ רב י  (5) מבנ
רסת היהלומים 1.00 1.25  לבנין בו

 (6) מבאר־שבע ל־
 מצפה־רמון 5.40 6.70

 אילת (ללא מע׳ימ) 14.50 18.10
 (7) מחיפה ל

ת אולגה 3.00 3.70 ע ב  ג
 חדרה 3.00 3.70
 צומת נתניה 4.50 5.60
 עכו 1.80 2.20
 נהריה 2.40 3.00
 עפולה 2.70 3.40
 צפת 5.00 6.20
 טבריה 4.70 5.80
ת 2.70 3.40 ר צ  נ
 נמל תעופה בן־גוריון י 6.20 7.70

 (8) מנמל התעופה בן־גוריון לירושלים —
 (א) שירות צמוד:

 כיוון אחד
 הלוך ושוב

 (ב) שירות מיוחד:
 כיוון אחד

8.30 8.30 
12.50 12.50 

12.50 12.50 
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 בסעיף זה —

ת צמוד״ — נסיעת שירות הצמודה למועדי ההמראה והנחיתה של מטוסים בנמל התעופה רו  ״שי
 בן־גוריון והכוללת מטענו של הנוסע!

ן אל המקום בירושלים שיעד כל נוסע ו רי ו  ״שירות מיוחד״ — שירות צמוד מנמל התעופה בךג
, או לפי הזמנת כל נוסע מכל ם ר כ ך י ע  באותה נסיעה, למעט נוה־יעקב ובית החולים ״הדסה״ ב
 מקום בירושלים, למעט נוה־יעקב ובית החולים ״הדסה״ בעין כרם, לנמל התעופה בן־גוריון.

 (ד) שכר ההסעה לילדים יהיה כמפורט להלן:

 (1) בעד ילד שמלאו לו חמש שנים ישולם שכר הסעה של נוסע כאמור בהיתר זה!

 (2) בעד ילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים ומבוגר המלווה את הילד, ישולם שכר
 ההסעה של נוסע אחד ויינתן להם מקום ישיבה אחד:

גר יותר מילד אחד שטרם מלאו לו חמש שנים, ישולם בעד כל  (3) היו עם נוסע מבו
גר ויינתן לו מקום ישיבה!  ילד נוטף לילד הראשון שכר הסעה בעד נוסע מבו

 (4) על אף האמור בפיסקאות(2) ו־(3) לא יסיע נהג המונית יותר משני ילדים שלא
 יינתן לכל אחד מהם מקום ישיבה אחד!

 (5) בעד ילד שטרם מלאו לו חמש שנים ואשר ניתן לו מקום ישיבה, ישולם שכר
 הסעה של נוסע כאמור בחלק זה.

 2. על אף האמור בסעיף 1(א)(1), שכר ההסעה בימים שאינם ימי חול ובמועדים ובמקומות שאין
רה ציבורית באוטובוסים, יהיה גבוה בשיעור של עד 50 אחוזים משכר ההסעה  פועלת בהם תחבו

 שבין השעות 05.00 לבין 23.30 הקבוע בסעיף האמור.

 3. הוראות סעיפים(3) עד(5) בחלק א׳ של הו?וםפת לצו זה יחולו גם בנסיעות שירות, בשינויים
 המחוייבים.

ו פ ר ו ק ם י י ם ח י ס ה נ ש  כ״ג באדר התשמ״ז (24 במרס 1987) מ
רה  >חמ 1978—3) שר האוצר שר התחבו

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (תעדיפי דואר פנים), התשמ״ז-987ו

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

ספת יהיה בשיעור שנקבע לצד  תשלומים בעד 1 . התשלום שיוטל על כל אחד משירותי הדואר המפורטים בתו
 אותו שירות.

י דואר פנים), פ (תערי ם) תי רו בשי  (1) צו שעת חירום (יציבות מחירים במצרכים ו
: 2  התשמ״ה-1985

 שירותי דואר

 ביטול 2. בטלים -

 י ם״ח התשמ״ו, עמי 2.
 2 ק״ח החשמ״ה, עמ׳ 1668: התשמ״ו, עמי 506.
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׳ 4), התשמ״ה— ס מ ) ( ץ ר א  (2) הודעת הדואר (תעריפי דואר מהיר בפנים ה
.31985 

ל צו זה ביום ל׳ בשבט התשמ״ז (1 במרס 1987). תחילה  3. תחילתו ש

 תוספת
 בתוספת זו —

 ״דבר דואר״ — כמשמעותו בפקודה, למעט מברק!

: 4  ״הפקודה״ - פקודת הדואר [נוסח חדש], התשל״ז-1976

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

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

 1. הדיוור הוא של 500 יחידות לפחות, לגבי עתון הרשום במשרד התקשורת, - 100
 יחידות לפחות ולגבי דבר דואר חריג - 1,000 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:

ם ואבזרים לעוורים״ כולל:  ״כתבי

 חומר קריאה בכתב ברייל או בכתב בולט אחר:

 גליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעוורים:

 מפות תבליט:

 מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואבזריהן!

ל ואבזריהם: ב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר כתיבה רגי ת ת ולוחות לכתיבת כ רו  מסג

 עזרי לימוד לכתיבה בכתב ברייל;

ת לייצורן:  עזרי לימוד למתימטיקה מיוחדים לעוורים ומסגרו

 תקליטים וסרטים מגנטיים;

 שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל:

 גלופות להדפסתם של כתבי ברייל:

 מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש עוורים:

 לוחות שרטוט מיוחדים לעוורים:

 מקלות הליכה:

ת הנחיה לכלבי עוורים.  רתמו

 ״סוג חבילות כמותי״ — חבילות הממלאות אחר תנאים אלה

. הדיוור הוא של 20 חבילות לפחות: ! 

 2. משקל כל חבילה אינו עולה על 3 ק״ג:

 3. החבילות ממוענות למען אזרחי בלבד וממוקדות.

 נ ק׳׳ת התשמ״ה, עמי 1324.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 24, עמ׳ 567.
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ת, רת) ודוגמה מסחרי ת עתון שאינו רשום במשרד התקשו ו ב ר ל ) ס ו פ ג״ — מכתב, דבר ד ג חרי  ״סו
 שאינם מסוג רגיל:

ת רת) ודוגמה מסחרי ג רגיל״ — מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאינו רשום במשרד התקשו  ״סו
 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

ם המידות האלה אורכה של המעטפה הוא לפחות 1.4 מרוחבה:  ובלבד שבתחו

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

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

ל לקו אורכה, במלבן  6. המען וכל דבר אחר רשום או מודפס על פני המעטפה במקבי
 הנמצא במרחק מזערי של 40 מ״מ מהצלע העליונה של המעטפה, 15 מ״מ מהצלעות הימנית,
ל המעטפה: נה של המעטפה ובמרחק מרבי של 140 מ״מ מהצלע הימנית ש  השמאלית והתחתו

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

ל ו  7. שולי הצלע העליונה באורך של 74 מ״מ מן הצד הימני של המעטפה מיועדים לבי
 בלבד:

בלבד —  מותר למעטפה שמתקיימים בה התנאים המנויים לעיל שיהא בה חלון ו

ת לו ו מקבי ר בשמשה שקופה נטולת צבע שצלעותי ו  (א) שיש בה חלון אחד בלבד סג
 לצלעות המעטפה:

 (ב) השמשה מודבקת במלואה בפנים המעטפה ללא גלים:

 (ג) 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.

( ם י ק ר ב ט מ ע מ ל ר ( א ו י ד ח דבר ו ל ש : מ ק א׳ ל  ח

 התשלום
ת בשקלים חדשים ו ר י ש י ה ט ר  פ

0.25 
0.20 

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

 1.1 מסוג רגיל —
 1.1.1 עד 20 גרם

 1.1.2 כמותי ממרין — בדיוור עד 4999 יחידות - כל יחידה עד 20 גרם
 1.1.3 כמותי ממויין — בדיוור למעלה מ־5000 יחידות - כל יחידה עד 20

 גרם 0.15

0.40 
 גרם עד 50 גרם 0.40

 מסוג תריג —
 1.2.1 עד 20 גרם

 1.2.2 למעלה מ־20

1.2 
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 1.2.3 למעלה מי50 גרם עד 100 גרם 0.40
 1.2.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 0.70
 1.2.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרס 0.70
 1.2.6 למעלה מ־500 גרס עד 1000 גרם 1.00

 1.3 סוג חריג כמותי ממוייו —
 1.3.1 עד 20 גרם 0.30
 1.3.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 0.30
 1.3.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.30
 1.3.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 0.55
 1.3.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 0.55
 1.3.6 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 0.80
 2. משלוח איגרת 0.25

 3. משלוח גלויה •—
 3.1 רגילה 0.25
 3.2 כמותי ממויין - בדיוור עד 4999 יתידות - כל גלויה 0.20
 3.3 כמותי ממדין — בדיוור למעלה מ־5000 יחידות - כל גלויה 0.15

 4. משלוח עתון הרשום במשרד התקשורת — כל יחידה -
 4.1 כל 100 גרם או תלק מהם 0.25
כל 100 גרס או חלק מהם 0.13 ,  4.2 כמותי ממויין ־

 5. משלוח. כתבים ואבזרים לעוורים המיועדים לשימוש עווריס בלבד ללא תשלום
 6. תלוקת עלונים —

 6.1 כל עלון עד 10 גרם 0.05
 6.2 כל עלון מעל 10 גרם עד 50 גרם 0.08

 7. חבילות —
 7.1 משלוח ספרים ותקליטים שהודפסו בישראל —

 7.1.1 עד V2 ק״ג 1.50
 7.1.2 למעלה מ־2/• ק״ג עד 1 ק״ג 2.00
 7.1.3 למעלה מ־1 ק״ג ועד 2 ק״ג 2.50
 7.1.4 למעלה מ־2 ק״ג ועד 3 ק״ג 3.00
 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 6.00
 7.1.7 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 8.00

 7.2 משלוח חבילה למען של דואר צבאי —
 7.2.1 עד 3 ק״ג 1.50
 7.2.2 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 2.00
 7.2.3 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 3.00
 7.2.4 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 4.00

 7.3 משלוח חבילה — למעט חבילה כמפורט בפרטים 7.1 ו־2.ד —
 7.3.1 עד 3 ק״ג 3.00
 7.3.2 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג 4.00
 7.3.3 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג 6.00
 7.3.4 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק״ג 8.00
 7.4 משלות תבילות מסוג כמותי - כל חבילה עד 3 ק״ג 2.50

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

 8.1.1 עד 3 ק״ג 3.00
 8.1.2 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 4.00

 קובץ התקנות 018S, , כ״ה באדר התשמ״ז26.3.1987 687



 התשלום
ת בשקלים חדשים ו ר י ש י ה ט ר  פ

6.00 

8.00 

5.00 

6.00 

 8.1.3 למעלה מ־5 ק״ג ועד 10 ק״ג
 8.1.4 למעלה מ־10 ק״ג ועד 15 ק׳׳ג

 8.2 מבית דואר עד מען הנמען - עד 3 ק״ג
 8.3 למעלה מ־3 ק״ג ועד 5 ק״ג

4.00 
0.20 

4.00 

0.95 
1.15 
0.30 
0.45 
0.20 
3.00 

2.50 
0.90 

5.00 
0.90 

ה ל י מ י ס ק פ ם ו י ק ר ב ח מ ו ל ש ק ב׳: מ ל  ח
» 
 משלוה מברק —

 1.1 מסוג רגיל —
 1.1.1 10 מלים ראשונות או חלק מהן

 1.1.2 כל מלה נוספת
 1.2 ברכה בנוסח קבוע מראש

 1.3 לאניה ישראלית בלב־ים המועבר מתחנת חוף בישראל —
 1.3.1 מסוג רגיל — כל מלה
 1.3.2 מסוג דחוף — כל מלה

 1.3.3 אגרת אניה
 1.3.4 אגרת תחנת חוף ישראלית

 1.3.5 אגרת קו קרקע
 1.4 לנמענים אחדים (.1׳\.ד< — לכל אחד מהם מלבד הנמען הראשון

 העברת מסמכים בפקסימילה -

 בפרט זה, ״עמודי׳ — עד למידה מרבית של 297 מ״מ א 210 מ״מ
 2.1 מבית דואר עד לבית דואר בלבד —

 2.1.1 עמוד ראשון
 2.1.2 כל עמוד נוסף

 2.2 מבית דואר עד בית הנמען —
 2.2.1 עמוד ראשון

 2.2.2 כל עמוד נוסף

ם י נ ו ם ש י ת ו ר י ק גי: ש ל  ח

1.00 

0.50 

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

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

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

 3.2 בעד שנה נוספת 10.00
 4. מסירה מיוחדת — פרט למסירה מיותדת של משלוח כתבים ואבזרים לעוורים,

 כמפורט בחלק א׳ פרט 5 3.50
 5. מסירת דבר דואר בגוביינה כאשר הסכום הנדרש לגבייה אינו עולה על

 300 שקלים 2.00
 6. מסירת הבילה או דבר דואר אשר דמי המשלוח בעדם משולמים על ידי התשלום המוטל

 הנמען על משלוח
 החבילה או
 דבר הדואר
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 התשלום
ת בשקלים חדשים ו ר י ש י ה ט ר  פ

 7. חיפוש דבר דואר לשם מסירתו בבית הדואר 2.00
 8. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש של קבלה על מסירת הבילה,

 בדיקת מסמכים — לכל יום 2.00
 9. החזרת דבר דואר, שינוי שם הנמען או המען של דבר דואר - לפי בקשת השולת 2.00

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

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

 על משלוח
 אותו דבר דואר

 12. העתק קבלה 2.00
 13. חקירה באובדן של דבר דואר או חבילה או בנזק שנגרם להם — פרט לחקירה

 באובדן של משלוח כתבים ואבזרים לעוורים, כמפורט בחלק א׳ פרט 5 2.00
 14. אריזה מחדש של חבילה לפני מסירתה 2.00

 15. החסנת חבילה שהגיעה מחוץ לארץ שלא נדרשה תוך 20 יום מיום שנשלחה הודעה
 — לכל יום או חלק ממנו 2.00

 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 2.00

 17. שימוש בשק נעול לצרכי משלוח דברי דואר וקבלת דברי דואר בבית הדואר —
 17.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 24.00
 17.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 2.00

 18. שימוש בתא דואר —
 18.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 20.00
 18.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 2.00

 18.3 התלפת מנעול בתא דואר 10.00
 19. העברת זכות השימוש בתא דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם המשתמש — למעט

 שינוי מלועזית לעברית 2.00
 20. רישום עתון במשרד התקשורת —

 20.1 לשנה המתחילה באתד בתודש ינואר 150.00
 20.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 12.50

 21. מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה ללא תשלום
 22. קבלת מברק למשלוח מאת השולת בטלפון (שירות 171) 2.00
 23. ביטול מברק לפני שידורו 2.00

 24. רישום מען מקוצר למבדקים —
 24.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 24.00
 24.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 2.00
 25. שינוי ברישום מען מקוצר למבדקים 2.00

(R.F) כאמור בחלק ב 26. תשובה למברק משולמת מראש 
 פרט 1.1

2.00 
 כמחיר המברק הנשלח

 בתחומי ישראל בהתאם
 למספר המלים

 שבמברק וסוגו

 הפניית מברק ממען אחד למען אחר הנמצא בשטח השיפוט של
 רשות מקומית אתת

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

.27 

.28 
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 התשלום
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 29. חקירה בדבר מברק 2.00
 30. חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים - לכל יום 2.00
 31. העתק מאושר של מברק 2.00

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  כ״ה בשבט התשמ״ז (24 בפברואר 1987) א
רת  >חמ 47—3) שר התקשו

ם י ס ה נ ש  מ
ר צ ו א ר ה  ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הודאת שליה)

יז-987ו  (תעדיפי הדואר לחוץ לארץ), התשמ׳

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

קבע לצדו ובלבד ספת יהיה בשיעור שנ  תשלום בעי 1. התשלום בעד שירות דואר לחוץ לארץ המפורט בתו
ם בעד שירות של צרורות קטנים לא יפחת מהתשלום החל על צרור קטן שמשקלו 100  שהתשלו

 גרם.

 שירותי דואר
 לחוץ לארץ

פי הדואר לחוץ לארץ), התשמ״ה- (תערי ם) תי רו  ביטול 2. צו שעת חירום (יציבות במצרכים ובשי
 1985 2 — בטל.

 תחילה 3. תחילתו של צו זה ביום ל׳ בשבט התשמ׳׳ז (1 במרס 1987).

 התוספת
ה ש ב י ה ם ו י ר בדרך ה א ו י ד ת ו ר י : ש ק א׳ ל  ח

 התשלום
ת בשקלים חדשים ו ר י ש י ה ט ר  פ

 משקות מכתב —
 1.1 עד 20 גרם 0.40
 1.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרס 0.70
 1.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.70
 1.4 למעלה מ־100 גרס עד 250 גרם 1.60
 1.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 3.50
 1.6 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 5.00
 1.7 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 9.00

 משלוח גלויה 0.25

 1 סייח התשמ״ו, עמי 2.

 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1674.
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 3. משלוח דבר דפוס שהוא עתון, כתב עת, ספר או חוברת בני 20 עמודים לפתות(למעט
 הכריכות), תווי נגינה או מפה —

 3.1 עד 20 גרם 0.30
 3.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 0.50
 3.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 50."0
 3.4 למעלה מי100 גרס עד 250 גרם 1.00
 3.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 2.00
 3.6 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 3.00
 3.7 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 5.00

 3.8 לכל 1000 גרם נוספים או הלק מהם
- לספרים וחוברות בלבד 2.50
 לשק ישיר של דברי דפוס למען אתד) 2.00

 4. משלוח כל דבר דפוס אחר י—
 4.1 עד 20 גרם 0.40
 4.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 0.60
 4.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.60
 4.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 1.50
 4.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 2.50
 4.6 למעלה מ־500 גרם עד 1000 גרם 4.00
 4.7 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 7.00
 4.8 לכל 1000 גרם נוספים או חלק מהם (רק לספרים, חוברות 3.50

 5. משלוח צרור קטן -
 5.1 עד 100 גרם 0.90
 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 מי500 גרם עד 1000 גרם 4.50
 5.5 למעלה מ־1000 גרם עד 2000 גרם 8.00

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

 7. החזרה, לפי בקשת השולח, של דבר דפוס שלא נמסר לתעודתו 2.00

ר י ו ו ר בדרך הא א ו י ד ת ו ר י ק בי: ש ל  ח

 משלוח דברי דואר למעט מבי־קים וחבילות -

ת היעד לשלוש קבוצות! התעריפים לכל קבוצה מפורטים  בחלק זה, בלוח א׳ להלן סווגו ארצו
ל חלק זה.  בלוח ב׳ ש

 לוח א׳

 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 איטליה
 אינדונזיה

 איסלנד
 איראן

 אירלנד

 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 אוגנדה
 אוסטריה

 אוסטרליה
 אורוגואי

 אזורים
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 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 דומיניקנה 2
 דניה 1
 דרום אפריקה 2

 האיטי 2
 הודו 2
 הולנד 1
 הונג־קונג 2
 הונגריה 1
 הונדורס 2

 וולטה העילית ׳ 2
 וטיקן 1
 וייטנאם 2
 וירג׳ין של ארה״ב 2
 וירג׳ין של בריטניה 2
 ונואטו (ניו הברידס) 3
 ונצואלה 3

 זאיר 2
 זימבבואה (רודזיה) 2
 זמביה 2

 חוף השנהב 2

 טובלו 3
 טוגו 2
 טונגה 3
 טורקס וקאיקוס 2
 טנזניה 2
 טרינידד וטובגו 2

 יוגוסלביה 1
 יוון 1
 יפן 2

 כף ורדה 2

 לאו (לאוס) 2
 לוקסמבורג 1
 ליבריה 2
 לסוטו 2
 ליכטנשטיין 1

 מאלי 2
 מדגסקר 2
 מאוריטניה 2
 מאוריציוס 2
 מדיירה 1
 מוזמביק 2

 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 אלבניה 1
 אל־סלואדור 2
 אנגולה 2
 אנדורה 1
 אנטיגואה 2
 אנטילים הולנדיים 2
 אםנסיון 2
 אפגניסטאן 2
 אקואדור 3
 ארגנטינה 3
 ארצות הברית 2
 אתיופיה 2

 בהאמה 2
 בהוטן 2
 בולגריה 1
 בוליביה 3
 בוצואנה 2
 בורונדי 2
 בורמה 2
 בלגיה 1
 בליז (הונדורס הבריטית) 2
 בנגלדה־דש 2
 בנין (דהומיי) 2
 ברבדוס 2
 ברוניי 2
 ברזיל 3
 בריטניה 1
 ברית המועצות 1
 ברמודה 2

 גבון 2
 גאנה 2
 גואדלופ 2
 גואטמלה 2
 גואם 3
 גויאנה 3
 גויאנה הצרפתית 3
 גיברלטר 1
 ג׳ילברט (קיריבטי) 3
 גייבוטי 2
 גיניאה 2
 ג׳מאיקה 2
 גמביה 2
 גרינלנד 1
 גרמניה״המזרחית 1
 גרמניה־המערבית 1
 גרנדה 2

 דהומיי (בנין) 2
 דומיניק (אי) 2
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 שם הארץ הקבוצה

 מספר
 שם הארץ הקבוצה

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

 צ׳אד 2
 צ׳ילי 3
 צ׳כוסלובקיה 1
 צרפת 1

 קובה 2
 קולומביה 3
 קומורים 2
 קונגו 2
 קוםטה־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

 מונגוליה 2
 מונקו 1
 מלאוי 2
 מלדיבים 2
 מלזיה 2
 מלטה 1
 מקאו 2
 מקסיקו 2
 מרטיניק 2
 מריאנים 3
 מרכז אפריקנית 2
 מרשל 3
 מצרים 1

 נורבגיה 1
 ניג׳ר 2
 ניגריה 2
 ניו־הברידס (ונואטו) 3
 ניו־זילנד 3
 ניקרגואה 2
 נפאל 2
 נמיביה 2

 סוואזילנד 2
 סומליה (רפי) 2
 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 כריסטוף 2
 סנט פייר ומיקלון 2
 סנט תומה ופרינסיפה 2
 סנטה הלנה 2
 סנטה לוצ׳יה 2
 ספרד 1
 סרי לנקה (ציילון) 2
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 לוח ב׳

3 
 התשלום בשקלים חדשים

2 1 
 "־־— קבוצת ארצות

 השירות ״—•

0.70 
0.40 

0.50 
0.30 

0.40 
0.20 

 משלוח מכתכ —
 עד 10 גרם או חלק מהם

 כל 10 גרם נוספים או הלק 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 דכר דואר אחר —
 עד 25 גרם או חלק מהם

 כל 25 גרם נוספים או חלק מהם

0.30 
0.30 

0.25 
0.25 

0.12 
0.12 

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

 כל 15 גרם נוספים או חלק מהם

1.80 1.20 0.60 

 משלוח כתבים ואבזרים לעוורים
 המיועדים לשימוש עוורים בלבד —

 כל 500 גרם או חלק מהם

ם י נ ו ם ש י ת ו ר י ק גי: ש ל  ח

 התשלום
 פרטי השירות בשקלים חדשים

 1. רישום דבר דואר 1.00
 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד 5.00
 3. מסירה מיותדת (אקספרס) של דבר דואר 3.50
 4. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום 0.50
 5. תשובה בדואר רשום להודעה בדבר אי־מסירת חבילה לנמען בחוץ לארץ 2.00
 6. הפניה רשומה של דבר דואר שנשלח לחוץ לארץ לשם או למען אחרים בתוץ לארץ 2.00

 7. חקירה בדבר אבדן או היזק של דבר דואר או חבילה 2.00
 8. טיפול בדבר דואר שהגיע מחוץ לארץ שלא בוייל בהתאם לתעריף-של ארץ המוצא 2.00
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 התשלים
ת כשקלים חדשים ו ר י ש י ה ט ר  פ

 הפנייה של בקשת השולח לחוץ לארץ בדבר שחרור הנמען מתשלום היטלים על
 חבילה 2.00

 דמי טיפול בדבר דואר לחוץ לארץ(מלבד דמי המשלוח כפי שנקבעו בחלקים ב׳ דג׳)
 שתכולתו, לפי הצהרת השולח, היא בעלת ערך גבוה 10.00

 הערה: שירות זה ניתן רק בסניפי הדואר שנקבעו לכך.

 •:. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני המסירה 2.00

 ..1. הפניית חבילה מחוץ לארץ למען בארץ או החזרת חבילה לשולח עקב אי מסירתה
 לנמען בתוץ לארץ (מלבד ההוצאות הנדרשות מאת מינהל הדואר בחוץ לארץ) -

 12.1 עד 1 ק״ג 2.00
 12.2 למעלה מ--1 ק׳׳ג עד 3 ק״ג 2.50
 12.3 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 3.00
 12.4 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 4.50
 12.5 למעלה מ־10 ק״ג עד 15 ק״ג 7.00

 13. שובר תשובה בינלאומי 2.00
 14. חקירה בדבר מברק 2.00

 15. הוצאות כהטיס אשראי עבור משלוח מברקים וטלקס בגוביינה — לכל כרטיס 25.00

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ ם א י ס ה נ ש אר 1987) מ ט התשמ״ז (24 בפברו ב ש  ב״ה ב
ת ר ו ש ק ת ר ה ר האוצר ש  (חמ 47—3) ש

 צו יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה)
 (שירות תא טלקס), התשמ״ז-987ו

ק יציבות מהירים במצרכים ושירותים (הוראת ה 7(א)(1) לחו קף סמכותי לפי תקנ  בתו
ו מצווים לאמור:  שעה), התשמ״ו—1986 י, אנ

סחה קביעת תעריפים ו , יהיה נ א טלקס), התשל״ו—1976 2 רות ת ת הדואר(שי ו נ ק ת ת ל פ ס ו ת ל אף האמור ב  1. ע
ספת האמורה כך:  של התו

 "תוספת
 (תקנה 5)

רסם בצו ס לחוץ לארץ שפו ק ל ע בעד שיחת ט ב ק נ ׳ — התשלום ש ת זו, ״התעריף׳ פ ס ו ת  ב
תי בזק המפורטים רו  יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה) (תשלומים בעד שי
ם(הוראת שעה) תי רו ת לחוק הבזק), התשמ״ו--1986( ובצו יציבות מחירים במצרכים ובשי פ ס ו ת  ב
, ובעד ת לחוק הבזק) התשמ״ו—1986 4 פ ס ו ת  (תשלומים בעד שירותי בזק שאינם מפורטים ב

רסם במדריך הדואר.  ישירות פקסימילה לחוץ לארץ שפו

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 2.

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

 3 ק״ת התשמ״ו, עמי 683.

 י ק״ת התשמ״ו, עמ׳ 650.
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 1. דמי רישום לקבלת שירות תא טלקס — בשקלים חדשים

36.00 
3.00 

 2.00 נוסף על התעריף
 0.30 נוסף על התעריף

 2.60 נוסף על התעריף
 0.30 נוסף על התעריף

2.00 
 האגרה שנקבעה בפרט (1)

 בתוספת של 3.50 ש״ת
 האגרה שנקבעה בפרט (1)

 בתוספת של 2.00 ש״וו
 האגרה שנקבעה בפרט (1)

 בתוספת של 5.50 ש״ח
2.00 

36.00 

 3.00״

 לשנה המתתילה ביום אחד בינואר
 לכל חודש או תלק ממנו עד לאחד בתודש ינואר

 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

 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 ל׳ בשבט התשמ״ז (1 במרס 1987).

ן י י ט ש נ י ב ו ן ר ו נ מ  א
ת ר ו ש ק ת  שר ה

ם י ס ה נ ש  מ
 שר האוצר

 כ״ה בשבט התשמ״ז (24 בפברואר 1987)

 צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא)(הארכת תוקף כינון המועצה

 למוצרי פדי הדד), התשמ״ז-987ו

ירקות ת ו רו קף סמכותי לפי סעיפים 2, 22, 36, 37, ו־55 לחוק המועצות למוצרי פי  בתו
, ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: ׳ג-1973'  (ייצור וייצוא), התשל׳

ן מועצה למוצרי פרי ו נ ייצוא)(כי ירקות (ייצןור ו ת ו רו  הארכת תוקף 1. תקפו של צו המועצות למוצרי פי
בר 1986). 1 באוקטו ) ל התשמ״ו , מוארך לתקופה של שנה מיום כ״ז באלו 2  הדר), התשל״ו־1975

ן ו ר ל ש א י ר 1 במרס1987) א 7 ) ז ״ מ ש ת ה ר ד א ב ז ״  ט
 (חמ 3-1666) שר התעשיה והמסחו

 סייח התשל״ג, עמי 292.
 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 6; התשמ״ה, עמ׳ 535.
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