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דו ר 24דו ר )רגיל/חריג(

תגוביינ דו ר כמותי

מחירון עסקי דו ר ישר ל
 ספטמבר 2012

)כולל עדכון מע"מ( 

עד 50 גר'*
מעל 50 גר'
עד 200 גר'

מעל 200 גר'
עד 350 גר'

מעל 350 גר'
עד 500 גר'

מעל 500 גר'
עד 1,000 גר'

מעל 1,000 גר'
עד 2,000 גר'

₪2.00₪3.00₪4.50₪7.70₪10.80₪13.10דו ר רגיל/חריג

מעל 50 גר' עד 100 גר'עד 50 גר'דואר 24
₪3.30₪3.90עד mmmו1 פריטים במשלוח

)1(
₪2.80₪3.40דו ר 24 כמותי מעל mmmו1 פריטים במשלוח

עד 30 גר'דואר כמותי רגיל ממוין*)1()2(

לתיבות מכתביםו ת י 
₪1.21דו ר וקווי דו ר נע

₪0.57למרכז חלוקה**

עד 30 גר'דואר כמותי ממוקד לא ממוין)1(
עד 5,000 פריטים*

עד 30 גר'
מעל 5,000 פריטים***

לתיבות מכתביםו 
₪1.51₪1.50ת י דו ר וקווי דו ר נע

₪0.88₪0.88למרכז חלוקה**

רגיל עד 50 גר'תגוביינא*

₪2.00עד mmmו1 פריטים
)1(
₪1.12תגוביינ  כמותי מעל mmmו1 ועד mmmו1m פריטים

)1(
₪0.81תגוביינ  כמותי מעל mmmו1m פריטים

מידות מינימום: 90 מ"מ x 140 מ"מ, מידות מקסימום: 160 מ"מ x 237 מ"מ, עובי עד 5 מ"מ,   *
מעטפה מלבנית, יחס אורך המעטפה לפחות 1.4 מרוחבה. במידה ודבר הדואר יחרוג ממידות 

המינימום או המקסימום, הוא יחוייב כדבר דואר חריג במשקל שמעל 50 גר' עד 200 גר'.

 3mm 1 על משלוח דו ר כמותי שנשלח מעל סך שלm% תנתן הנחה בשיעור של  )1(
 לף ש"ח )ל  כולל מע"מ( ברבעון קלנדריו בל  תלות במ פייני המשלוחו כל 
עוד הם עונים על הגדרת משלוח דו ר כמותי. דו ר כמותי לסוגיו כולל: דו ר 
כמותי ממוין רגיל/חריגו דו ר כמותי ל  ממויןו כמותי רשוםו כמותי רשום מיוחדו 

כמותי בינל ומיו דו ר 24 כמותי ותגוביינ  כמותי.

ובלבד שהכמות תהיה 10,000 פריטים   *  
או יותר במשלוח בודד. כל הפריטים 
אחידים במידותיהם ושייכים לאותה 
קבוצת משקל. מחוייב במשבצת שולם 
לפי סדר המענים  או  רץ  ובמיקוד 

בתיאום מלא עם חברת הדואר.
מרכזי חלוקה המוגדרים באמצעות מיקוד נפרד שאינו כולל חלוקה רגלית, קווי דואר נע או תאי דואר בתשלום.  **  
התשלום בעד דברי דואר למרכז חלוקה מותנה בהפרדת דברי דואר אלה, בידי השולח, מדברי הדואר האחרים.
ובלבד שהכמות תהיה 5,000 פריטים או יותר במשלוח בודד. כל הפריטים אחידים במידותיהם ושייכים לאותה   ***

קבוצת משקל. מחוייב במשבצת שולם ובמיקוד.

ובלבד שהכמות תהיה 1,000 פריטים או יותר במשלוח בודד. כל הפריטים   *
אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת משקל. מחוייב במשבצת 

שולם ובמיקוד.

החל מהפריט הראשון. קיימת אפשרות לצבירה חודשית.   *
תגוביינא כמותי מעל 1,000 פריטים.

)1( תנתן הנחה בשיעור של %1m על משלוח דו ר כמותי שנשלח 
מעל סך של 3mm  לף ש"ח )ל  כולל מע"מ( ברבעון קלנדריו בל  
תלות במ פייני המשלוחו כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח 
דו ר כמותי. דו ר כמותי לסוגיו כולל: דו ר כמותי ממוין רגיל/
חריגו דו ר כמותי ל  ממויןו כמותי רשוםו כמותי רשום מיוחדו 

כמותי בינל ומיו דו ר 24 כמותי ותגוביינ  כמותי.
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 # המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.9.2012 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת 
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למידע נוסף  נ  פנו למנהלי השיווק של דו ר ישר ל: mm-3mm-171ס-1 
www.israelpost.co.il :ו היכנסו ל תר ה ינטרנט 

מחירון שירותי דו ר

)2()1(
עד 50 גר'דואר כמותי חריג ממוין*

מעל 50 גר'
עד 100 גר'

מעל 100 גר'
עד 150 גר'

מעל 150 גר'
עד 200 גר'

מעל 200 גר'
עד 250 גר'

מעל 250 גר'
עד 300 גר'

מעל 300 גר'
עד 350 גר'

מעל 350 גר'
עד 400 גר'

מעל 400 גר'
עד 500 גר'

מעל 500 גר'
עד 1,000 גר'

מעל 1,000 גר'
עד 2,000 גר'

לתיבות מכתביםו 
₪1.47₪1.54₪1.67₪1.70₪2.14₪2.79₪3.88₪5.85₪6.67₪7.62₪8.92ת י דו ר וקווי דו ר נע

₪0.69₪0.73₪0.81₪0.82₪1.21₪1.85₪2.97₪4.85₪5.72₪6.29₪7.04למרכז חלוקה**
ובלבד שהכמות תהיה 3,000 פריטים או יותר במשלוח בודד. כל הפריטים אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת משקל. מחוייב במשבצת שולם ומיקוד רץ.  *  

מרכזי חלוקה המוגדרים באמצעות מיקוד נפרד שאינו כולל חלוקה רגלית, קווי דואר נע או תאי דואר בתשלום. התשלום בעד דברי דואר למרכז חלוקה מותנה בהפרדת דברי דואר אלה, בידי   **
השולח, מדברי דואר אחרים.

תנתן הנחה בשיעור של %1m על משלוח דו ר כמותי שנשלח מעל סך של 3mm  לף ש"ח )ל  כולל מע"מ( ברבעון קלנדריו בל  תלות במ פייני המשלוחו כל עוד הם   )1(
עונים על הגדרת משלוח דו ר כמותי. דו ר כמותי לסוגיו כולל: דו ר כמותי ממוין רגיל/חריגו דו ר כמותי ל  ממויןו כמותי רשוםו כמותי רשום מיוחדו כמותי בינל ומיו 

דו ר 24 כמותי ותגוביינ  כמותי.
כדי לזכות בהנחת דו ר כמותי על השולח לכלול בכל דבר דו ר כמותי ממוין גם  ת "קוד החלוקה" המעודכן ב ותו רבעון של חברת דו ר ישר ל. הכל בכפוף לתקנות.   )2( 
החל מהת ריך 5.12.2m12ו כדי לזכות בהנחת דו ר כמותיו על השולח לכלול בכל דבר דו ר כמותי ממוין  ת המיקוד בן 7 ספרות בנוסף ל"קוד החלוקה" של חברת דו ר 

ישר לו ובכל דבר דו ר כמותי ממוקד ל  ממוין יש לכלול מיקוד בן 7 ספרות. הכל בכפוף לתקנות.

דו ר כמותי )המשך(
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מחירון שירותי דו ר

 אישור מסירה
₪2.80 ישור מסירה תקני

₪5.50 ישור מסירה  חר

עד 10 גר'עלונים*
מעל 10 גר'
עד 50 גר'

מעל 50 גר'
עד 75 גר'

מעל 75 גר'
עד 100 גר'

מעל 100 גר'
עד 150 גר'**

מעל 150 גר'
עד 200 גר'**

מעל 200 גר'
עד 250 גר'**

מעל 250 גר'
עד 300 גר'**

מעל 300 גר'
עד 350 גר'**

מעל 350 גר'
עד 500 גר'**

מעל 500 גר'
עד 650 גר'**

₪0.16₪0.21₪0.28₪0.31₪0.38₪0.44₪0.48₪0.52₪0.60₪0.65₪0.70עד mmmו1m עלונים
 1mוmmm מעל

₪0.13₪0.17₪0.22₪0.27₪0.34₪0.41₪0.44₪0.50₪0.56₪0.63₪0.67ועד mmmו1mm עלונים

 1mmוmmm מעל
₪0.12₪0.15₪0.20₪0.24₪0.31₪0.38₪0.43₪0.49₪0.55₪0.62₪0.66ועד mmmוmmmו1 עלונים

0.63 ₪0.10₪0.14₪0.19₪0.23₪0.29₪0.36₪0.41₪0.47₪0.54₪0.60₪מעל mmmוmmmו1 עלונים

עד 50 גר'**
מעל 50 גר'
עד 200 גר'

מעל 200 גר'
עד 500 גר'

מעל 500 גר'
עד 1,000 גר'

מעל 1,000 גר'
עד 2,000 גר'

₪9.50₪9.90₪11.30₪16.30₪18.10רשום
₪7.06₪7.43₪8.83₪13.82₪15.62כמותי רשום עם ברקוד ופרטי נמען*)1(

₪19.87₪20.23₪21.65₪26.63₪28.44דו ר כמותי רשום מיוחד - שירות מסירה משולב***)1(
----₪64.40מסירה משפטית )מ-1m פריטים במשלוח(

 סריקת אישורי מסירה
כמות לצבירה חודשית)1(

₪0.91עד 1mm  ישורי מסירה 

₪0.59עד 5mm  ישורי מסירה

₪0.46עד 1mmm  ישורי מסירה

1mm1₪0.29  ישורי מסירה ומעלה

 יתור כתובת + מסירה משפטית

דו ר רשום

עלונים

שירות "איתור + מסירה משפטית"
₪163.80מ- 1m עד 1mm פריטים

₪152.10מ- 1m1 עד 5mm פריטים
₪140.40מעל 5mm פריטים

ובלבד שהכמות בכל משלוח 100 פריטים ומעלה. כל הפריטים אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת משקל.  *  
מידות מינימום: 90 מ"מ x 140 מ"מ, מידות מקסימום: 160 מ"מ x 237 מ"מ, עובי עד 5 מ"מ, מעטפה מלבנית, יחס אורך   ** 

המעטפה לפחות 1.4 מרוחבה. במידה ודבר הדואר יחרוג ממידות המינימום או המקסימום, הוא יחוייב כדבר דואר חריג במשקל    
שמעל 50 גר' עד 200 גר'.   

השירות כולל 3 נסיונות מסירה, מעל 200 פריטים במשלוח, לא כולל התשלום עבור אישור מסירה.  ***
תנתן הנחה בשיעור של %1m על משלוח דו ר כמותי שנשלח מעל סך של 3mm  לף ש"ח )ל  כולל מע"מ( ברבעון קלנדריו   )1(
 בל  תלות במ פייני המשלוחו כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דו ר כמותי. דו ר כמותי לסוגיו כולל: דו ר כמותי ממוין 
רגיל/חריגו דו ר כמותי ל  ממויןו כמותי רשוםו כמותי רשום מיוחדו כמותי בינל ומיו דו ר 24 כמותי ותגוביינ  כמותי.

ובלבד שהכמות תהיה 1mm פריטים   )1(
 ו יותר במשלוח בודד.

ניתנת אפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה מעל 3,000 עלונים ושכל הפריטים הנצברים שייכים לאותה קבוצת משקל.  *  
מיועד לחלוקה בתאי דואר ובמרכזי חלוקה בלבד.  **
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מחירון שירותי דו ר

מהיר אקספרס 
מאשנב לדלת*

בינעירוניבתוך האיזורבתוך העיר
מעל 1 עד 20 ק"געד 1 ק"גמעל 1 עד 20 ק"געד 1 ק"גמעל 1 עד 20 ק"געד 1 ק"ג

₪22.20₪29.80₪25.70₪42.40₪37.30₪48.40עד 1m פריטים
₪17.80₪25.20₪21.70₪32.30₪29.90₪41.40מ-11 פריטים ומעלה

מעל 10 עד 20 ק"גמעל 2 עד 10 ק"געד 2 ק"גחבילות מאשנב לאשנב*
₪18.10₪52.20₪76.10עד 4 חבילות

₪16.80₪32.90₪43.70מ-5 עד 1m חבילות
₪15.20₪19.20₪26.20מ-11 עד 1mm חבילות**

מ-1m1 עד mmmו1 
₪13.50₪15.80₪20.80חבילות**

₪12.10₪13.60₪16.30מעל mmmו1 חבילות**

מהיר  קספרס חבילות

המחיר החל מהפריט הראשון.  *  
ניתנת אפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה מעל   ** 

10 חבילות והחבילות ישאו משבצת שולם.

כדי לזכות בהנחת דואר כמותי על השולח לכלול בכל דבר דואר כמותי ממוין גם את "קוד החלוקה" המעודכן באותו רבעון של חברת דואר ישראל. הכל בכפוף לתקנות.  #
החל מהת ריך 5.12.2m12ו כדי לזכות בהנחת דו ר כמותיו על השולח לכלול בכל דבר דו ר כמותי ממוין  ת המיקוד בן 7 ספרות בנוסף ל"קוד החלוקה"   #

של חברת דו ר ישר לו ובכל דבר דו ר כמותי ממוקד ל  ממוין יש לכלול מיקוד בן 7 ספרות. הכל בכפוף לתקנות.

* בלבד שכל הפריטים זהים במידותיהם, במשקלם וממוענים כולם בתוך העיר, בינעירוני או בתוך האיזור.

עלון 24*

מעל 75 גר' עד 100 גר'מעל 50 גר' עד 75 גר'מעל 20 גר' עד 50 גר'מעל 10 גר' עד 20 גר'עד 10 גר'
חלוקה לתיבות 

מכתבים, תאי דואר 
וקווי דואר נע

חלוקה 
למרכזי 
חלוקה

חלוקה לתיבות 
מכתבים, תאי דואר 

וקווי דואר נע

חלוקה 
למרכזי 
חלוקה

חלוקה לתיבות 
מכתבים, תאי דואר 

וקווי דואר נע

חלוקה 
למרכזי 
חלוקה

חלוקה לתיבות 
מכתבים, תאי דואר 

וקווי דואר נע

חלוקה 
למרכזי 
חלוקה

חלוקה רגלית
חלוקה 
למרכזי 
חלוקה

₪0.43-₪0.40-₪0.36-₪0.30₪0.30₪0.35₪0.35עד mmmו1m פריטים

 1mוmmm מעל
₪0.39-₪0.34-₪0.32-₪0.27₪0.27₪0.31₪0.31עד mmmו1mm פריטים

 1mmוmmm מעל
₪0.36-₪0.32-₪0.30-₪0.26₪0.26₪0.29₪0.29עד mmmוmmmו1 פריטים

mmmוmmmו1 פריטים ₪0.35-₪0.31-₪0.29-₪0.24₪0.24₪0.28₪0.28מעל 

חלוקת עלונים - "עלון 24"

השולח יתבקש להביא את העלונים לישוב בו תתבצע חלוקת העלונים בפועל כאשר הם ארוזים בכמות של 100 עלונים בכל אגד # החלוקה תתבצע ב – 84 ישובים ראשיים בלבד ובאמצעות   * 
בית/סניף הדואר המרכזי אשר בישוב # במקומות בהם קיימים מרכזי חלוקה, החלוקה תתבצע במרכזי החלוקה בלבד # החלוקה תתבצע ביום שלמחרת קבלת העלונים בבית המיון/בית/סניף הדואר 
# עלונים שיתקבלו ביום ה' או בערב חג יחולקו ביום א' או ביום שלאחר החג # משקל העלון בחלוקה רגלית יוגבל עד למשקל 20 גרם, ובחלוקה למרכזי חלוקה עד למשקל של 100 גרם.   
החלוקה מוגבלת למשלוח אחד ביום לישוב – כל חריגה מכך דורשת אישור אגף התפעול # ניתנת האפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה 3,000 עלונים או יותר 

ושכל הפריטים הנצברים שייכים לאותה קבוצת משקל )לא ניתנת אפשרות צבירה של עלוני 24 עם עלונים רגילים(.
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מחירון שירותי דו ר בין-ל ומי

 # המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.9.2012 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת # הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. 

הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

EMS - דו ר בין ל ומי מהיר

* התעריפים הנ"ל הינם למשלוח ביחידות הדואר # למנויי שירות השליחים ישנה תוספת של ₪7 לפריט # ניתן להרחיב את מסגרת האחריות הבסיסית )ביטוח( # מנויי שירות השליחים והשירות ליצואן 
 נהנים מצבירה חודשית ואשראי, הפקה וניהול המשלוחים מהמחשב האישי ודיווח מסירה לדואר אלקטרוני # לפירוט מדויק של זמני הגעה, שיוך המדינה לקבוצה ועוד פנה לאתר דואר ישראל:
www.israelpost.co.il/ems או למודיעין דואר 171 # משקל מירבי לפריט אחד 20 ק"ג # מע"מ בשיעור אפס אחוז )0%( על מחירי השירותים הבין-לאומיים, כולל השירותים הנלווים 

)איסוף, אבטחה, ביטוח והחזרת מסמכים(, זאת למעט מחיר רשומון יצוא הכולל תעודות מקור בהתאם לצורך ויכלול מע"מ כחוק. 

4.90 ₪ לכל 1,000 ₪ ועד 25,000 ₪הרחבת  חריות )ביטוח(

קבוצה 11קבוצה 10קבוצה 9קבוצה 8קבוצה 7קבוצה 6קבוצה 5קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1יחידת משקל
פריט יחיד

₪74.00₪97.00₪102.00₪101.00₪91.00₪99.00₪93.00₪113.00₪150.00₪110.00₪130.00עד 1/2 ק"ג
₪94.00₪119.00₪107.00₪115.00₪113.00₪117.00₪121.00₪132.00₪167.00₪122.00₪135.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪32.50₪35.00₪14.00₪26.00₪25.00₪29.00₪36.00₪33.00₪25.00₪16.00₪21.00כל 1 ק"ג נוסף  ו חלק ממנו
2-5 פריטים לכל פריט החל מהפריט הר שון

₪73.00₪95.00₪88.00₪99.00₪88.00₪97.00₪92.00₪110.00₪146.00₪106.00₪115.00עד 1/2 ק"ג
₪93.00₪117.00₪91.00₪112.00₪109.00₪115.00₪115.00₪129.00₪162.00₪117.00₪118.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪29.50₪34.00₪11.00₪25.00₪24.00₪28.00₪35.00₪32.00₪24.00₪12.50₪20.00כל 1 ק"ג נוסף  ו חלק ממנו
1m-ו פריטים לכל פריט החל מהפריט הר שון

₪70.00₪90.00₪81.00₪94.00₪79.00₪90.00₪88.00₪104.00₪138.00₪99.00₪107.00עד 1/2 ק"ג
₪89.00₪109.00₪85.00₪105.00₪89.00₪105.00₪109.00₪121.00₪155.00₪112.00₪111.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪26.50₪31.00₪8.30₪23.00₪20.00₪27.00₪34.00₪31.00₪23.00₪10.50₪19.00כל 1 ק"ג נוסף  ו חלק ממנו
11-25 פריטים לכל פריט החל מהפריט הר שון

₪63.00₪88.00₪79.00₪90.00₪75.00₪85.00₪85.00₪102.00₪136.00₪97.00₪104.00עד 1/2 ק"ג
₪83.00₪108.00₪83.00₪100.00₪83.00₪102.00₪105.00₪119.00₪151.00₪109.00₪108.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪26.00₪30.00₪7.60₪20.00₪17.00₪26.00₪33.00₪30.00₪22.00₪10.00₪18.00כל 1 ק"ג נוסף  ו חלק ממנו
מעל 25 פריטים במשלוח לכל פריט החל מהפריט הר שון

₪57.00₪87.00₪78.00₪86.00₪72.00₪84.00₪83.00₪101.00₪134.00₪93.00₪102.00עד 1/2 ק"ג
₪72.00₪99.00₪82.00₪98.00₪81.00₪101.00₪102.00₪115.00₪145.00₪104.00₪106.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪25.00₪29.00₪7.50₪17.00₪16.00₪25.00₪32.00₪29.00₪21.00₪9.50₪17.00כל 1 ק"ג נוסף  ו חלק ממנו

ארה"ב. קבוצה 1: 
אוסטרליה, איסלנד, דרום אפריקה ועוד. קבוצה 2: 

איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה,  קבוצה 3: 
הולנד, טורקיה, ירדן, ספרד, פולין, צ'כיה, 

צרפת, שוויץ ועוד.
הודו, טיוואן, מקסיקו קנדה, ועוד. קבוצה 4: 

הונג קונג, יפן, סין, סינגפור, פיליפינים,  קבוצה 5: 
תאילנד ועוד.

ארגנטינה, ברזיל, ניו-זילנד ועוד. קבוצה ו: 
אינדונזיה, קובה, קולומביה ועוד. קבוצה 7: 

בוליביה, קוסטה ריקה ועוד. קבוצה ס: 
בהאמה, גיברלטר, מלזיה ועוד. קבוצה 9: 

אוקראינה, אתיופיה, בולגריה, בלרוס,   :1m קבוצה
גאורגיה, דנמרק, יוון, מולדובה, נורבגיה, 

פינלנד, רומניה, שבדיה ועוד.
רוסיה. קבוצה 11: 
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 # המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.9.2012 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת 
# הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

למידע נוסף  נ  פנו למנהלי השיווק של דו ר ישר ל: mm-3mm-171ס-1 
www.israelpost.co.il :ו היכנסו ל תר ה ינטרנט 

מחירון שירותי דו ר בין-ל ומי

דו ר בין-ל ומי בדרך ה וויר )למשלוח מכתבים, גלויות, צרורות קטנים)1( או דברי דפוס(
קבוצה 7קבוצה 6קבוצה 5קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1דואר בין-לאומי בדרך האווירקבוצה 7קבוצה 6קבוצה 5קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1דואר בין-לאומי בדרך האוויר

כמותי בין-ל ומיו מעל 5m פריטים במשלוחו לכל פריט מהפריט הר שון)3( )4(במשלוח לכל יחידה שמשקלה:
₪2.65₪2.75₪2.94₪3.16₪3.51₪4.24₪3.1עד 2m גרם₪6.2₪4.2₪5₪6.1₪7.5₪9.9₪5.6עד 1mm גרם

₪3.11₪3.15₪3.51₪4.01₪4.67₪6.2₪3.85מעל 2m גר' עד 5m גר'₪7.2₪6.8₪8.5₪11.4₪14.8₪23.1₪10.4מעל 1mm גר' עד 25m גר'
₪3.96₪3.89₪4.55₪5.58₪6.87₪9.9₪5.24מעל 5m גר' עד 1mm גר'₪12.4₪11.3₪14.9₪21₪27.9₪43.3₪18.7מעל 25m גר' עד 5mm גר'
₪6.32₪5.95₪7.47₪9.98₪12.99₪20.25₪9.1מעל 1mm גר' עד 25m גר'₪19₪17₪23₪32.3₪42.8₪68.4₪28.8מעל 5mm גר' עד 75m גר'

₪10.87₪9.91₪13.07₪18.43₪24.77₪40.16₪16.54מעל 25m גר' עד 5mm גר'₪25.5₪22.8₪30.4₪42.9₪57.6₪93.5₪38.4מעל 75m גר' עד mmmו1 גר'
₪16.63₪14.94₪20.17₪29.12₪39.61₪65.23₪25.94מעל 5mm גר' עד 75m גר'₪33.9₪30.4₪40.8₪58.7₪79.6₪130.7₪52.3מעל mmmו1 גר' עד 5mmו1 גר'
₪22.44₪20.01₪27.33₪39.87₪54.58₪90.47₪35.41מעל 75m גר' עד mmmו1 גר'₪45.4₪40.4₪55₪80.1₪109.4₪181₪71.1מעל 5mmו1 גר' עד mmmו2 גר'

₪30.99₪27.45₪37.88₪55.74₪76.65₪127.74₪49.38מעל mmmו1 גר' עד 5mmו1 גר'₪20.7₪20.3₪29.5₪39.7₪59.7₪101.1₪38.1לכל mmmו1 גר' נוספים  ו חלק מהם)2(
₪42.57₪37.55₪52.13₪77.21₪106.51₪178.18₪68.27מעל 5mmו1 גר' עד mmmו2 גר'
לכל mmmו1 גר' נוספים  ו 

₪20.72₪20.28₪29.48₪39.73₪59.68₪101.11₪38.1חלק מהם)2(

₪4.80 גרת רישום דו ר לחו"ל

ארה"ב. קבוצה 1: 
אוקראינה, איטליה, בריטניה, גרמניה,  קבוצה 2: 
הולנד, ספרד, קנדה, רוסיה, שוויץ, ועוד.
אירלנד, ארגנטינה, ברזיל, דנמרק,  קבוצה 3: 

יפן, מקסיקו, שוודיה ועוד.

אוסטרליה, ניו-זילנד ועוד.  קבוצה 4: 
אפגניסטן, טהיטי ועוד. קבוצה 5: 

הונדורס, מרטיניק ועוד. קבוצה ו: 
אנדורה, גואם ועוד. קבוצה 7: 

התשלום המינימלי עבור צרור קטן הוא לפי 100 גרם ועד 2 ק"ג.  )1(
התשלום לדברי דפוס בלבד, עד 5 ק"ג.  )2(

אופן הביול ייקבע מראש על ידי פקיד הדואר ובלבד שהמכתבים, דברי הדפוס או הצרורות,   )3(
לפי העניין, לא יבוילו באמצעות בול דביק/תו ביול.

תנתן הנחה בשיעור של %1m על משלוח דו ר כמותי שנשלח מעל סך של 3mm  לף   )4(
ש"ח )ל  כולל מע"מ( ברבעון קלנדריו בל  תלות במ פייני המשלוח כל עוד הם 
 עונים על הגדרת משלוח דו ר כמותי. דו ר כמותי לסוגיו כולל: דו ר כמותי ממוין 
רגיל/חריגו דו ר כמותי ל  ממויןו כמותי רשוםו כמותי רשום מיוחדו כמותי בינל ומיו 

דו ר 24 כמותי ותגוביינ  כמותי.
לפירוט מדויק של שיוך המדינה לקבוצה פנה למודיעין דואר 171,  # 

www.israelpost.co.il :או לאתר דואר ישראל
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 # המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.9.2012 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת 
# הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

למידע נוסף  נ  פנו למנהלי השיווק של דו ר ישר ל: mm-3mm-171ס-1 
www.israelpost.co.il :ו היכנסו ל תר ה ינטרנט 

מחירון שירותי דו ר בין-ל ומי

עמילות מכס ביבו  )מחירון ללקוחות שאינם מנויים(

מחירשירות

 ₪67.60 הפקת מסמכים וייצוג מול הרשויות - הפקת רשימון ותעודת מקור וייצוג מול המכס
מחיר זה כולל מע"מ

₪29.00הפקה של כל תעודת מקור נוספת )ייצוג מול המכס - חינם(
מחיר זה כולל מע"מ

₪7.00 יסוף דבר דו ר מדלת הלקוח לכל פריט

₪4.90משלוח מבוטח לפריט EMS - לכל mmmו₪1  ו חלק מהם )הביטוח הינו עד ערך של ₪25,000 לפריט(*

₪4.00משלוח מבוטח )לדבר דו ר ש ינו EMS( - לכל mmmו₪1  ו חלק מהם )הביטוח הינו עד ערך של ₪25,000 לפריט(*

₪13.70משלוח מבוטח לתכולה של תכשיטים לכל ₪1,000 או חלק מהם )בדואר אוויר רשום בלבד עד 2 ק"ג, הביטוח הינו עד ערך של ₪25,000 לחבילה(

 ₪9.50 / ₪9.90 / ₪11.30החזרת מסמכים ללקוח בדו ר רשום עד 50 גר' / מ-51 ועד 200 גר' / מ-201 עד 500 גר' בהתאמה
מחיר זה כולל מע"מ

מחירתיאור עמלה
 עמלת שחרור ממכס ברשימון קולקטיבי כ שר הפריט 

פטור ממיסים
 ₪35.10 

מחיר זה כולל מע"מ
₪60עמלת שחרור ממכס ברשימון קולקטיבי לטובין חייבים במיסים

2% מסך המיסים או מינימום ₪20דמי הקצ ת  שר י לטובין החייבים במיסים

₪30השתתפות ב גרת רשימון קולקטיבי לטובין החייבים במיסים

 ₪81.90 העברת ניירת עבור פריטים מעוכבים
מחיר זה כולל מע"מ

מחירתיאור עמלה

₪154עמלת שחרור ברשימון פרטני

₪384עמלת טיפול ב ישורים מיוחדים )תמ"ס/תקנים/וכו'(

2% מסך המיסים או מינימום ₪20דמי הקצ ת  שר י

₪6.80 )ליום, החל מהיום החמישי(דמי  חסנה

הובלה מיוחדת לבית הלקוח )לחבילות  ו צרורות 
)ems ₪25ולפריטים ש ינם

)לטובין עד $1,000 שאינם חייבים באישור חוקיות יבוא( )לטובין מעל $1,000 או טובין חייבים באישור חוקיות יבוא(שחרור קולקטיבי  שחרור פרטני 

# המחירים של שירותי עמילות מכס לא כוללים מע"מ אלא אם צויין אחרת ונכונים ל-1.9.2012 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת. ט.ל.ח.

m3-3וm3237 וm3-3וm3212 - הצטרפו  ל קהל לקוחותינו המנויים ותהנו מתעריפים ותנ ים מיוחדים. לפרטים נוספים לגבי שירותי עמילות מכס

עמילות מכס בייצו  - השירות ליצו ן
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ABU DHABIXXXXXXX בו דבי -  ין שירות

       AMIRAUTE (ILES DE L) דמירלטי - ר ה פפו ה
OUGANDA2525394אוגנדה

OUZBEKISTAN2322264אוזבקיסטן
UMM AL KAIWAINXXXXXXX ום  ל - קייוין -  ין שירות

AUTRICHE2314243אוסטריה
AUSTRALIE4232622אוסטרליה
UKRAINE23122510אוקראינה

URUGUAY4432566אורוגואי
ACORES231426 10 זורים 

AZERBAIDJAN2325294אזרבאיג'ן
ITALIE2314153איטליה

INDONESIE4525597אינדונזיה
ISLANDE3515392איסלנד
IRLANDE3314253אירלנד

IRANXXXXXXX ירן )פרס( -  ין שירות 

EL SALVADOR4525696אל - סלוואדור 
ALBANIE25152910אלבניה 

ALGERIE4XX5XXX לג'יריה -  ין שירות )מלבד מכתבים רגילים(

       ALAND (ILES) לנד ) יים( - ר ה פינלנד
       ALASKA לסקה - ר ה  רה"ב
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ANGOLA3525497אנגולה
ANGUILLA452569Xאנגילה 

ANDORRE75159910אנדורה
ANDMAN      X נדמן - ר ה הודו

ANTIGUA ET BARBUDA452569Xאנטיגואה וברבודה 

ANTILLES NEERLANDAISES4525694אנטילים הולנדיים
ESTONIE2314254אסטוניה

ASCENSION452579Xאסנשן )אי(

AFGHANISTAN552589Xאפגניסטן

EQUATEUR3333466אקואדור
ARGENTINE3432566ארגנטינה

ARUBA4525694ארובה )אי(
ERYTHREE452569Xאריתריאה

ARMENIE2525394ארמניה 
E.U.D'AMERIQUE1221311ארצות הברית של אמריקה

ETHIOPIE21232110אתיופיה
BAHAMAS (ILES)4525699בהאמה - )איים( 

BHOUTAN3525495בהוטן 
       BOUGAINVILLEבוגנוויל ) י( - ר ה פפו ה 

BULGARIE22121310בולגריה 
BOLIVIE4433578בוליביה
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       BONAIREבונייר - ר ה  נטילים הולנדיים
BOSNIE HERZEGOVINE35153910בוסניה - הרצגובינה 

BOPHUTHATSWANA      Xבופוטצו נה- ר ה דרום  פריקה

BOTSWANA3525492בוצואנה
       BUKAבוקה ) י( - ר ה פפו ה

BURUNDI2525392בורונדי 
       BIRMANIE=(MYANMAR)בורמה - ר ה מי נמר

BURKINA FASO 3525596בורקינה פאסו 
BAHRAINXXXXXXXבחריין -  ין שירות 

BISMARCK      Xביסמרק ) יים( - ר ה פפו ה

BELGIQUE2414283בלגיה 
        BALEARES (ILES)בלי רים ) יים( - ר ה ספרד 

BELIZE452569Xבליז

BELARUS21122210בלרוס
BANGLADESH3525494בנגלדש

BENIN4525598בנין 
BANKS ET TORRES (ILES)      Xבנקס וטורס - ר ה ונו טו

BARBADES4525694ברבדוס
BARBUDA      Xברבודה - ר ה  נטיגו ה וברבודה

BRUNEI DARUSSALAM352559Xברוניי דארוסלאם

BRESIL3232436ברזיל
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 GRANDE BRETAGNE ET IRLANDEבריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית 
DU NORD2414273

BERMUDES (ILES)4525695ברמודה )איים(
DJIBOUTI3523594ג'יבוטי

GIBRALTAR3515499ג'יברלטר
JAMAIQUE4525696ג'מאיקה

        JERSEYג'רסי )אי( - ראה בריטניה הגדולה 
GHANA2522395גאנה

GABON4525598גבון
GUADELOUPE45256910גואדלופ

GUATEMALA4525696גואטמלה
GUAM (ILE)7535997גואם )אי( 

GUYANE4535599גויאנה
GUYANE FRANCAISE45356910גויאנה הצרפתית 

GUINEE (REP) 4525596גיניאה )רפ'( 
GUINEE BISSAU 4525592גיניאה ביסאו 

GUINEE EQUATORIALE752599Xגיניאה המשוונית 

GAMBIE452559Xגמביה

GAMBIER (ARCHIPEL)       Xגמבייר ) יים( - ר ה פולינזיה הצרפתית 

GEORGIE24252910גרוזיה 
GROENLAND      9גרינלנד - ר ה דנמרק

ALLEMAGNE 2414283גרמניה
GRENADE (ILE) 452569Xגרנדה )אי( 
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       GUERNESEYגרנסי - ר ה בריטניה הגדולה
DUBAI XXXXXXXדוב י -  ין שירות 

      DODECANESE (ILES)דודק נסיים ) יים( - ר ה יוון 
DOMINIQUE (ILE) 45 2569Xדומיניקה )אי( 

DOMINICAINE (REP) 4525694דומיניקנא )רפ'( 
DANEMARK 33143510דנמרק

AFRIQUE DU SUD2222342דרום אפריקה 
HAITI4525695האיטי

INDE2322354הודו
        HAWAI (ILES)הוו י ) יים( - ר ה  רה"ב

PAYS -BAS2314253הולנד 
HONG KONG2322355הונג - קונג 

HONGRIE2214243הונגריה
HONDURAS (REP) 6525897הונדורס 

HEARD      Xהרד - ר ה  וסטרליה
VATICAN (CITE) 65158910וטיקן )קריה( 

VIETNAM3525496וייטנאם 
       WAKEוייק ר ה  רה"ב 

 .VIERGES (ILES DES E.Uוירג'ין של  רה"ב ) יים( ר ה  רה"ב
 D' AMERIQUE)       

VIERGES BRITANNIQUES (ILES) 452569Xוירג'ין של בריטניה )טורטולה(
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WALLIS ET FUTUNA 553579Xואליס ופוטונה )איים( 

VANUATU 4535796ונואטו )איים(
VENEZUELA3535496ונצואלה 

        ZAIRE (REP)ז יר- ר ה קונגו רפ' דמוקרטית
ZIMBABWE3523494זימבבואה 

ZAMBIE 3525496זמביה 
       ZANZIBARזנזיבר - ר ה טנזניה 

COTE D' IVOIRE3522496חוף השנהב
TADJIKISTAN3525499טג'יקיסטן

       TAHITIטהיטי ) י( - ר ה פולינזיה הצרפתית 
TUAMOTU      Xטו מוטו ) יים( - ר ה פולינזיה הצרפתית

        TOBAGOטובגו ) י( - ר ה טרינידר וטובגו 
TUVALU (ELLICE) 553579Xטובלו 

TOGO4523596טוגו
TONGA (ILES DES AMIS)553579Xטונגה )איי פרנדלי( 

       TOKELAUטוקל ו ) יים( - ר ה ניו זילנד
TORTOLA      Xטורטולה ) י( - ר ה וירג'ין של בריטניה

TORRES      Xטורס ) יים( - ר ה ונו טו

TURKMENISTAN35254910טורקמניסטן
TURQUES ET CAIQUES (ILES)452569Xטורקס וקאיקוס )איים( 

TIBET      4טיבט - ר ה סין רפ' עממית
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       TAIWANטייוו ן - ר ה סין רפ' ל ומנית
TIMOR ORIENTAL652589Xטימור המזרחית 

TANZANIE3525494טנזניה
       TASMANIEטסמניה - ר ה  וסטרליה

 'TERRITOIRE BRITANIQUE DE L טריטוריה בריטית באוקינוס ההודי 
OCEAN INDIEN352559X

טריטוריות דרומיות ו נטרקטיקות של צרפת - 
 ין שירות 

TERRES AUSTRALES 
ET ANTARCTIQUES 
FRANCAISES

XXXXXXX

TRINITE ET TOBAGO (ILES) 452569Xטרינידד וטובגו )איים( 

TRISTAN DA CUNHA (ILE)452579Xטריסטן דה קונהה )אי(

       YOUGOSLAVIEיוגסלביה )ראה סרביה(
GRECE22141410יוון 
JAPON3324445יפן

JORDANIE2215193ירדן
KUWEITXXXXXXXכווית -  ין שירות 

CAP - VERT (ILES) 55257910כף ורדה
       CRETEכרתים - ר ה יוון 

LAOS4525594לאו )לאוס(
LIBANXXXXXXXלבנון -  ין שירות 

       LOYAUTE (ILES)לויאלטי )איים( - ראה קלדוניה החדשה 
LIBYEXXXXXXXלוב -  ין שירות 

LUXEMBOURG2315293לוקסמבורג
LORD HOWE (ILES)       Xלורד ה ו ) י( - ר ה  וסטרליה 
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רשימת ה רצות
)EMS-קבוצות תעריפים למשלוח דברי דו רו חבילות ו(

 # המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.9.2012 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת 
# הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

למידע נוסף  נ  פנו למנהלי השיווק של דו ר ישר ל: mm-3mm-171ס-1 
www.israelpost.co.il :ו היכנסו ל תר ה ינטרנט 

EMSחבילות יםשק ישיר יםדואר יםעיתוניםחבילות אווירדואר אוויר שם הארץ

LETTONIE21142210לטביה 
LIBERIA452559Xליבריה

ליוו רד ) יים( – ר ה פולינזיה הצרפתית
LITUANIE23142510ליטא

       LIECHTENSTEINליכטנשטיין - ר ה שוויצריה
LESOTHO3525494לסוטו

LAKDIB      Xלקדיב ) יים( - ר ה הודו

MAURICE 3523418מאוריציוס )אי(
MAURITANIE4525592מאוריטניה

MALI4525596מאלי 
MADAGASCAR3525498מדגסקר
MADERE (ILES)231426 10מדיירה
MOZAMBIQUE3525494מוזמביק

MOLDOVA23121510מולדובה 
MONGOLIE3523596מונגוליה
MONTENEGRO75159910מונטנגרו

MONTSERRAT (ILE) 452569 xמונסרט )אי( 
MONACO4515693מונקו 

        MATSUמטסו ) יים( - ר ה סין רפ' ל ומנית
MYANMAR4525595מיאנמר )בורמה( 

MIDWAY (ILES)      Xמידווי ) יים( - ר ה  רה"ב 

      MIQUELONמיקלון - ר ה סנט פייר ומיקלון 
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MICRONESIE7535997מיקרונזיה 
MALAWI352549Xמלאווי 

MALDIVES (ILES) 3525493מלדיבים )איים(
MALAISIE3525599מלזיה
MALTE2515294מלטה

       MAN(ILE)מן ) י( - ר ה בריטניה 
EGYPTE2215193מצרים 
MACAO7525995מקאו 

MACEDOINE25151910מקדוניה
MAC DONALD      Xמקדונלד - ר ה  וסטרליה

MEXIQUE3223534מקסיקו 
MAROC22233310מרוקו

MARTINIQUE (ILES) 65258910מרטיניק )איים( 
MARIANNES (ILES)7535997מריאנים )איים( 

CENTRAFRIQUE (REP.)4525596מרכז אפריקה )רפ'( 
MARQUISES (ILES)      Xמרקיז ) יים( - ר ה פולינזיה הצרפתית 

MARSHALL (ILES)7535997מרשל )איים( 
NAURU553579Xנאורו )אי(

NEVIS      Xנוויס ) י( - ר ה סנט כריסטוף/נוויס 

NORVEGE34142810נורבגיה
NORFOLK753599Xנורפולק )אי(
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NIGER4525596ניג'ר 
NIGERIA2523394ניגריה

NOUVELLE ZELANDE4334656ניו זילנד
TERRE - NEUVEXניו פ ונדלנד ) י( - ר ה קנדה

NIUEנייו ) י( - ר ה ניו זילנד

NIKKOBARXניקובר ) יים( - ר ה הודו

NICARAGUA4525697ניקרגואה 
NAMIBIE3525496נמיביה

EMIRATS ARABES UNISXXXXXXXנסיכויות ערביות מאוחדות - אין שירות 

NEPAL3525495נפאל 
SABAסב  ) י( - ר ה  נטילים הולנדיים 

SABAHXסבח - ר ה מלזיה 

SOUDANXXXXXXXסודן -  ין שירות 

SWAZILAND3525494סוואזילנד 
SOMALIE752599Xסומליה

SOCIETE (ILES)Xסוסייטי ) יים( - ר ה פולינזיה הצרפתית

SYRIEXXXXXXXסוריה -  ין שירות

SURINAM4535698סורינם
SIERRA LEONE4525596סיירה לאונה

SEYCHELLES (ILES) 3525496סיישל )איים( 
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CHINE (REP.)3322494סין רפובליקה לאומנית )טאיוון(
CHINE (REP. POP) 3223435סין רפובליקה עממית

SINGAPOUR2122315סינגפור 
SIKKIM      Xסיקים - ר ה הודו 

SLOVENIE25152910סלובניה 
SLOVAQUIE25142310סלובקיה

 .SAMOA (ILES DES E.Uסמואה )איים של ארה"ב(
D'AMERIQUE)7535997

SAMOA OCCIDENTALE553579Xסמואה המערבית 

      SAINT-MARINסן מרינו - ר ה  יטליה
SENEGAL 3525394סנגל 

       SAINT EUSTACHEסנט  וסטש ) י( - ר ה  נטילים הולנדיים 
SAINT ANDRE      Xסנט  נדרוס ) י( - ר ה קולומביה

SAINT VINCENT ET GRENADINES452569Xסנט וינסנט וגרנידים

 SAINT CHRISTOPHE (SAINTסנט כריסטוף )סנט קיטס( ונוויס 
KITTS) ET NEVIS452569X

        SAINT MARTEENסנט מרטין ) י( - ר ה  נטילים הולנדיים 
SAINT PIERRE ET MIQUELON35255910סנט פייר ומיקלון 

SAINT KITTS      Xסנט קיטס - ר ה סנט כריסטוף 

SAINT TOME ET PRINCIPE752599Xסנט תומה ופרינסיפה 

SAINTE HELENE452579Xסנטה הלנה 

SAINTE LUCIE452569Xסנטה לוצ'יה 
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SANTA CRUZ      Xסנטה קרוז ) יים( - ר ה סלומון

ARABIE SEOUDITEXXXXXXXסעודיה -  ין שירות 

ESPAGNE2212243ספרד
SERBIE23122610סרביה

SARAWAK      Xסרוו ק - ר ה מלזיה

SRI LANKA (CEYLAN)4523636סרי לנקה
AJMAN XXXXXXXעג'מן -  ין שירות 

OMAN 452569Xעומאן

IRAQXXXXXXXעיר ק -  ין שירות 

        FEROE (ILES)פ רו ) יים( - ר ה דנמרק
FUJEIRAHXXXXXXXפוג'יירה -  ין שירות 

       FUTUNAפוטונה - ר ה וליס ופוטונה 
POLOGNE2212233פולין 

POLYNESIE FRANCAISE5535797פולינזיה הצרפתית
FALKLAND (ILES)553579Xפוקלנד )איים(

PORTO RICO      6פורטו ריקו - ר ה  רה"ב
PORTUGAL 2314263פורטוגל

FIDJI (ILES) 5535797פיג'י )איים(
PITCAIRN (ILES)753599Xפיטקרן )איים( 

PHILIPPINES3222435פיליפינים 
FINLANDE34144810פינלנד 
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       PEMBAפמבה - ר ה טנזניה 
PANAMA (REP.)4225598פנמה )רפובליקה( 

PAPOUASIE - NOUVELLE GUINEE 4535797פפואה - גיניאה החדשה
PAKISTANXXXXXXXפקיסטן -  ין שירות 

PARAGUAY3535596פרגואי 
PEROU3233434פרו 

PERIMXXXXXXXפרים -  ין שירות 

PRINCIPE      Xפרינסיפה - ר ה סנט תומה ופרינסיפה 

ILE DES AMIS      Xפרנדלי ) יים( - ר ה טונגה 

FERNANDO POO       Xפרננדו פו ) י( - ר ה גיני ה המשוונית 

TCHAD4525594צ'אד
CHAGOS352559Xצ'גוס )איים( 

CHILI3333546צ'ילה
       REP. TCHEQUEצ'כיה - ר ה רפובליקה צ'כית 

       CHESTERFIELDצ'סטרפילד ) יים( - ר ה קלדוניה החדשה 
FRANCE2414273צרפת 

CAIQUES      Xק יקוס ) יים( - ר ה טורקס וק יקוס 

CUBA3525597קובה 
COLOMBIE3333557קולומביה 

COMORES (ILES) 352549Xקומורים )איים( 

CONGO REP. DEMOCRATIQUE3525496קונגו רפ' דמוקרטית )זאיר( 
CONGO (REP)3525494קונגו )רפ'(
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KOSOVO751599Xקוסובו

COSTA RICA4525598קוסטה ריקה 
COOK5535796קוק )איים(

COCOS (OU KEELING)753599Xקוקוס/קילינג )איים(

COREE DU SUD (REP.)3322455קוריאה הדרומית 
COREE DU NORD (REP.DEM.POP)352549Xקוריאה הצפונית )רפ' דמוקרטית עממית( 

        CURACAOקורס ו ) י( - ר ה  נטילים הולנדיים 
       CORSEקורסיקה ) י( - ר ה צרפת 

KAZAKHSTAN 2122322קזחסטן 
QATARXXXXXXXקט ר -  ין שירות 

CAYMAN (ILES)4525699קיימן )איים( 
KEELING (OU COCOS)753599Xקילינג/קוקוס ) יים(

KIRGHIZISTAN3525494קירגיזיה 
KIRIBATI 553579Xקיריבטי )איים(

NOUVELLE CALEDONIE 4535798קלדוניה החדשה
CAMBODGE4525595קמבודיה 

       QUEMOYקמוי ) יים( - ר ה סין רפ' ל ומנית
CAMEROUN (REP.)4523596קמרון
CANADA2322444קנדה 
KENYA2523244קניה 
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CANARIES (ILES)קנרים ) יים( - ר ה ספרד 

CHYPRE2212133קפריסין 
CROATIE22142310קרואטיה 

CAROLINES (ILES)753599Xקרולינים )איים( 

CHRISTMAS (OCEAN INDIEN) 753599Xקריסמס )אוק' ההודי(

קריסמס/קריטימטי ) וק' השקט( 
- ר ה קיריבטי

CHRISTMAS (OCEAN 
PACIFIQUE)X

REUNION35354910ראוניון 
RAS AL KHAIMAHXXXXXXXר ס  ל ח'יימה -  ין שירות 

RWANDA2525394רואנדה 
RHODESרודוס - ר ה יוון 

RODRIGUEZ (ILES)Xרודריגז ) י( - ר ה מ וריציוס 

ROUMANIE 22121410רומניה 
ROSSXרוס - ר ה ניו זילנד 

RUSSIE 23122611רוסיה
RIO MUNI Xריו מוני - ר ה גיני ה המשוונית 

RYU KYU Xריו קיו - ר ה יפן

REP. TCHEQUE2212243רפובליקה צ'כית
SUEDE34142810שבדיה 

SUISSE2214243שוויצריה
SHORTLAND Xשורטלנד ) יים( - ר ה שלמה 

SOLOMON ISLANDS552579Xשלמה ) יים(

SPITZBERGXשפיצברגן - ר ה נורבגיה 
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רשימת ה רצות
)EMS-קבוצות תעריפים למשלוח דברי דו רו חבילות ו(

 # המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.9.2012 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת 
# הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

למידע נוסף  נ  פנו למנהלי השיווק של דו ר ישר ל: mm-3mm-171ס-1 
www.israelpost.co.il :ו היכנסו ל תר ה ינטרנט 

EMSחבילות יםשק ישיר יםדואר יםעיתוניםחבילות אווירדואר אוויר שם הארץ

SHARJAHXXXXXXXשרג'ה -  ין שירות 

THAILANDE2122315תאילנד 
TUNISIE2525294תוניסיה 
TURQUIE2214133תורכיה

YEMENXXXXXXXתימן -  ין שירות


