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ירושלים ,ג' בניסן ,התשע"א

 7באפריל2011 ,

הופעת בולים חדשים

הנדון:

ביום שלישי ח' ניסן תשע"א ) (12.4.2011תחול הופעת בולים חדשים.
הודעות התשלום למנויי השירות הבולאי ישאו את הספרה " "2לציון הופעת הבולים השנייה
בשנת  ,2011שמספרה .327
 .1הבולים:
 1.1יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל התשע"א:
 1.1.1הבול:
הבול יופיע בערך נקוב .₪ 1.70
 1.1.2מעטפת היום הראשון:
המעטפה נושאת הבול במחיר  2.80ש"ח.
 1.1.3גיליון הבולים:
הבול יופיע בגיליון של  15בולים שונים ו –  5שבלים .
 1.2פרפרים בישראל )גיליון חריג/מוקטן(:
 1.2.1הבולים:
" 1.2.1.1לבנין משויש" ללא ערך נקוב;
" 1.2.1.2נמפית הסרפד" ללא ערך נקוב;
" 1.2.1.3זנב סנונית נאה" ללא ערך נקוב;
" 1.2.1.4כחליל השרבק" ללא ערך נקוב;
" 1.2.1.5דנאית תפוח סדום" ללא ערך נקוב;
" 1.2.1.6כחליל מנומר" ללא ערך נקוב.
 1.2.2שתי מעטפת היום הראשון:
 1.2.2.1מעטפת היום הראשון נושאת שלושה בולים במחיר .₪ 6.20
 1.2.2.2מעטפת היום הראשון נושאת שני בולים במחיר  6.20ש"ח.
 1.2.3גיליון הבולים:
הבולים יופיעו בגיליון חריג ומוקטן של  6בולים שונים,עם  6שבלים.

 1.3אפרים קציר:
 1.3.1הבול:
הבול יופיע בערך נקוב .₪ 9.00
 1.3.2מעטפת היום הראשון:
המעטפה נושאת הבול במחיר .₪ 10.10
 1.3.3גיליון הבולים:
הבול יופיע בגיליון של  15בולים ו –  5שבלים.
 1.4עליית יהודי אתיופיה )גיליון מוקטן(:
 1.4.1הבול:
הבול יופיע בערך נקוב  2.50ש"ח..
 1.4.2מעטפת היום הראשון:
המעטפה נושאת הבול במחיר  3.60ש"ח.
 1.4.3גיליון הבולים:
הבול יופיע בגיליון של  9בולים ,עם  3שבלים.
 1.5תיירות בישראל )גליונות מוקטנים(:
 1.5.1הבולים:
 1.5.1.1כינרת – בערך נקוב  4.20ש"ח;
 1.5.1.2ירושלים – בערך נקוב  6.00ש"ח;
 1.5.1.3אילת – בערך נקוב  6.10ש"ח.
 1.5.2מעטפת היום הראשון:
המעטפה נושאת את שלושת הבולים במחיר  17.40ש"ח.
 1.5.3גיליון הבולים:
כל בול יופיע בגיליון מוקטן ומקושט של  10בולים עם  5שבלים.
 1.6חמישים שנה לכרמל – המרכז הבין לאומי להכשרה:
 1.6.1הבול:
הבול בערך נקוב  5.00ש"ח.
 1.6.2מעטפת היום הראשון:
המעטפה נושאת הבול במחיר  6.10ש"ח.
 1.6.3גיליון הבולים:
הבול יופיע בגיליון של  15בולים ,עם  5שבלים.

 .2תוויות דוארמט – "פרסתנים בסכנת הכחדה – יחמור פרסי":
 2.1המנויים על תווית אחת יקבלו תווית בערך של .₪ 1.70
 2.2המנויים על סדרת תוויות אחת יקבלו סדרה של  8תוויות במחיר .₪ 32.60
 2.3מנויים על מעטפת יום ראשון לתוויות יקבלו את המעטפה במחיר .₪ 2.80
 2.4התווית תופעל באוטומט לממכר תוויות מסוג  ,SIMA 2050בבית הדואר ,בכרמיאל.
 .3קונטרס דגל
קונטרס בולים דביק ובו עשרים בולים דביקים במחיר  34.00ש"ח.
 .4דפיות בולים
 4.1דפית בולים  -אפריל :2011
הדפית תכיל את בולי ההופעה ועלוניהם ,ומחירה ₪ 51.20
 4.2דפית פלוס  -אפריל :2011
הדפית תכיל את בולי ההופעה ,עלוניהם ומעטפות היום הראשון שלהם ומחירה 103.60
.₪

 .5פירוט חותמות שיונפקו להופעת בולים זו
חותמות ההופעה של הבולים החדשים תופעלנה ביום שלישי ,ח' ניסן תשע"א ).(12.4.2011.
הבולים

יחידת הדואר

שעות העבודה

יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל התשע"א

בסניף הכנסת בירושלים

מ 08:30-עד 16:00

פרפרים בישראל
)גיליון חריג/מוקטן(

בבית הדואר בעפולה

מ 08:00-עד 12:30
מ 15:30-עד 18:00

אפרים קציר

בסניף הכנסת בירושלים

מ 08:30-עד 16:00

עליית יהודי אתיופיה

בסניף המרכזי ירושלים
רחוב יפו  23ירושלים

מ 08:00-עד 19:00

תיירות בישראל

בסניף המרכזי ירושלים
רחוב יפו  23ירושלים

מ 08:00-עד 19:00

חמישים שנה לכרמל – המרכז
הבין לאומי להכשרה

בסניף המרכזי ירושלים
רחוב יפו  23ירושלים

מ 08:00-עד 19:00

תווית דואמרט
פרסתנים בסכנת הכחדה – יחמור
פרסי
כל הבולים

בבית הדואר בכרמיאל

בשירות הבולאי שד'
ירושלים  12יפו68021 ,

מ 08:00-עד 19:00

מ 08:00-עד 14:30

 .6חותמות ההופעה

 .7מכירות חומר בולאי בסניפי הדואר
ביום ההופעה יימכר החומר הבולאי ,לרבות מעטפות היום הראשון מבוילות ומוחתמות
בחותם האירוע.
מעטפות היום הראשון המבוילות והמוחתמות בחותם האירוע ,יימכרו רק ביום ההופעה.
לאחר יום ההופעה יימכרו הבולים עם שבלים ומעטפות היום הראשון הבלתי מבוילות,
מכירתם של בולים
לתקופה נוספת,עד יום חמישי ח' באייר תשע"א )(12.5.2011
וצמודות גלופה מהבולים הנ"ל תימשך עד להודעה חדשה או עד גמר המלאי ,המוקדם
שביניהם.
ב ב ר כ ה,
יניב צוברי
מנהל תחום שירותי אשנב

