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ב"הודעות לקהל" המצויות מעת לעת יפורסמו , שינויים ככל שיעשו במחירי השירותים  .1
 ביחידות הדואר וכן באתר האינטרנט של החברה.

 
 .הדואר ל יחידותלכם כי לא כל המוצרים נמכרים בכלתשומת לב .2

 
 סוללות  שירות:עדכון 



 2 
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  דברי דואר פנים

 
תעריף 

בש"ח  כולל 
 מע"מ

 
תעריף 
-בש"ח  

 מכונות ביול

    משלוח מכתב או גלויה .1

    מסוג "רגיל" -
 (10041קוד דואר כמותי: )( 3) גרם 50משלוחים רגילים עד  -          
 (205)מאור מ  (14035קוד מכונות ביול: )

2.50 2.40 

)קוד דואר (  3גרם )נפחי( ) 50משלוחים רגילים עד  -          
 (201)מאור מ  (14036קוד מכונות ביול:) (10051כמותי: 

4.10 
 
 
 

3.90 

  חינם  רגיל הנשלח ע"י חייל צה"ל בשירות  פעיל מכתב מסוג -         

 מסוג "חריג".  .2
 משלוח רגיל -          

  

קוד ) (11061)קוד דואר כמותי:  גרם  200עד  50מעל  -
 (201)מאור מ  (14037מכונות ביול: 

4.10 3.90 

 )קוד דואר כמותי: גרם350גרם עד  200-למעלה מ -
 (201)מאור מ  (14038קוד מכונות ביול: )( 11062

9.70 7.50 

 )קוד דואר כמותי:גרם  500גרם עד  350-למעלה מ -
 (201)מאור מ  (14039קוד מכונות ביול: ) (11063

10.00 
 

7.90 

)קוד דואר כמותי: גרם  1,000גרם עד  500-למעלה מ - 
 (201)מאור מ  (14040קוד מכונות ביול: ) (11064

13.90 12.90 

)קוד דואר כמותי: גרם  2,000עד  גרם 1,000-למעלה מ -
 (201)מאור מ  (14041קוד מכונות ביול: ) (11065

15.40 13.90 

 50מסירת מכתבי תגוביינא מסוג רגיל ללקוח )עד .  .3
)קוד דואר   (1) לכל פריט  החל מהפריט הראשון –גרם( 

 (250)מאור מ  (10030כמותי: 

2.01  

 

ואביזרים פרט לרישום משלוח מכתבים  – דואר רשום .4
, לכל פריט החל מהפריט 3סעיף  5לעיוורים, כמפורט בעמוד 

 הראשון.

 

 11.80 (204)מאור מ  (16000)קוד דואר כמותי:  (3) גרם 50עד  -
    (16005)קוד דואר כמותי: ( ,חריג )נפחי(  3גרם ) 50עד  -

 (206)מאור מ
13.40 

 13.40 (204)מאור מ  (16001)קוד דואר כמותי:  200עד  50מעל  -
 15.00 (204)מאור מ  (16002)קוד דואר כמותי:  500עד  200מעל  -
 17.80 (204)מאור מ  (16003)קוד דואר כמותי:  2,000עד   500מעל - 

  (2) פריטים למשלוח 99עם ברקוד וקובץ פרטי נמען מעל  -
 7.73 (16010)קוד דואר כמותי:  (3)גרם 50עד  -
 9.42 (16015)קוד דואר כמותי:  )נפחי( ( ,חריג3גרם) 50עד  -
 9.42 (16011)קוד דואר כמותי:  200עד  50מעל  -
 10.95 (16012)קוד דואר כמותי:  500עד  200מעל  -
 15.20 (16013קוד דואר כמותי: ) 2,000עד  500מעל  -
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   (67( )5( )4)עקוב אחרי   – דואר רשום
 64.40 (065)מאור ש התעריף לשנה  -

ניסיונות  3הכולל  שירות מיוחד למסירת ד"ד רשומים.  .5
פריטים במשלוח, לא כולל את התשלום  20מסירה, מעל 

 (2)עבור אישור מסירה 

 

 20.03 (16020)קוד דואר כמותי:  (3) 50עד  -
 20.40 (16025)קוד דואר כמותי: (, חריג )נפחי(  3) 50עד  -
 20.40 (16021 )קוד דואר כמותי: 200עד  50מעל  -
 21.81 (16022)קוד דואר כמותי:  500עד  200מעל  -
 26.84 (16023)קוד דואר כמותי:  1,000עד  500מעל  -
 28.67 (16024)קוד דואר כמותי:  2,000עד  1,000מעל  -

 
 
 (  ניתנת אפשרות לצבירה חודשית. הצבירה היא לחודש מיום בקשת השירות.1)
)לא כולל מע"מ( ברבעון ₪ אלף  300על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  10%של  ( תינתן הנחה בשיעור2)

 קלנדרי, בלא תלות במאפייני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי
 50( במקרה בו המעטפה חורגת מהמידות המצוינות במדריך הדואר, יחויב דבר הדואר במחיר חריג במשקל שמעל 3)

 גרם. 200גרם עד 
ניסיונות מסירה בבית הנמען( הכולל סריקת אישור  3השירות מתבסס על תהליך "דואר רשום משולב" )עד  (3)

מסירה. בסיום תהליך הטיפול בדבר הדואר ה"רשום משולב" , קרי: מסירה, הדבקה, או סירב לקבל, יפקוד 
צהיר אודות נסיבות המסירה של דין את בית הדואר/מוקד השליחים, אשר יחתים את הדוור/שליח על ת-עורך

 דבר הדואר "רשום משולב".

 לקוח המעוניין בשירות יוכל להצטרף כמנוי לשנה. יים ולשירות דואר רשום בלבד.  השירות מיועד ללקוחות פרט (4)

 .171הרישום לשירות יבוצע  ביחידות הדואר או במוקד שה"ם  (5)

 דתו של הנמען ,דבר הדואר הרשום המיועד לכתובת פרטית יופנה למקום עבו (6)
 דתו במהלך שעות העבודה של הנמען .הדוור ימסור לנמען את המכתב הרשום במקום עבו   

 
 תעריף בש"ח (3, )(2( , )1) גרם 50עד   רשום מהירשירות  . 6

 18.00            (16207)קוד דואר כמותי   )ללא קובץ( במשלוח פריטים 99עד  1מ 
 פרטי נמען קובץברקוד וכולל  במשלוחפריטים  999עד  100-מ

  (4)   (16208 )קוד דואר כמותי
14.20 

 13.20 (4)   (16208 )קוד דואר כמותי פריטים ומעלה 1,000מ   
 

 השירות ניתן לכל הישובים בארץ. (1)

 .לא כולל את יום קבלת המשלוח, עסקים ניסיון מסירה יתבצע תוך שני ימי  (2)

יון הראשון )אין מענה במען וכו'( יועבר דבר הדואר ליחידת הדואר אליה במקרה ודבר הדואר לא נמסר לנמען בניס (3)
 משויך הנמען.

 פריטים עם קובץ  +מסרון. 99מעל  (4)

 100תתאפשר צבירת כמויות חודשית בתנאי שהמשלוחים יישלחו ממערכת דואר במרוכז וכל משלוח יכלול לפחות  (5)
 עריף הוזל החל מהפריט הראשון(.פריטים. המשלוח חייב לכלול קובץ פרטי נמען וברקוד )הת

 החזר דמי משלוח במקרה של אי עמידה בטיב השירות. (6)
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  דברי דואר פנים

 תעריף 
שלא למרכזי 

 חלוקה

 תעריף
 

 למרכזי חלוקה
 

 גרם  30עד  כמותי ממוקד לא ממוין  -
פריטים או יותר  1,000)ובלבד שהכמות תהיה    

 למשלוח בודד(

1.73 
)קוד דואר 

 (10042כמותי: 

1.19 
 

)קוד דואר 
 (10043כמותי: 

k- (1)גרם  30כמותי ממוין עד 
פריטים או  10,000ובלבד שהכמות תהיה )

 יותר למשלוח בודד(

1.33 
)קוד דואר 

 (10044כמותי: 

0.78 
)קוד דואר 

 (10045כמותי: 
)ובלבד שהכמות תהיה  (1)חריג כמותי ממוין  -

 בודד(פריטים או יותר במשלוח  3,000
  

 גרם  50עד  -גרם  30-מ
 

1.42 
)קוד דואר 

 (11070כמותי: 

0.87 
)קוד דואר 

 (11090כמותי: 
 גרם  100גרם עד  50 -למעלה מ -
 

2.48 
)קוד דואר 

 (11071כמותי: 

1.78 
)קוד דואר 

 (11091כמותי: 
 גרם  150גרם עד  100 -למעלה מ -

 

2.64 
)קוד דואר 

 (11072כמותי: 

1.93 
 )קוד דואר

 (11092כמותי: 
 גרם  200גרם עד  150 -למעלה מ -

 

2.78 
)קוד דואר 

 (11073כמותי: 

2.08 
)קוד דואר 

 (11093כמותי: 
 גרם 250גרם עד  200 -למעלה מ -

 

2.91 
 

)קוד דואר 
 (11074כמותי: 

2.21 
)קוד דואר 

 (11094כמותי: 

 גרם 300גרם עד  250 -למעלה מ - 
 

7.46 
)קוד דואר 

 (11075כמותי: 

6.77 
)קוד דואר 

 (11095כמותי: 
 גרם 350גרם עד  300 -למעלה מ -

 

7.58 
)קוד דואר 

 (11076כמותי: 

6.89 
)קוד דואר 

 (11096כמותי: 
 גרם 400גרם עד  350 -למעלה מ -
 

7.70 
)קוד דואר 

 (11077כמותי: 

7.01 
)קוד דואר 

 (11097כמותי: 

 גרם 500גרם עד  400 -למעלה מ -
 

8.05 
אר )קוד דו

 (11078כמותי: 

7.36 
)קוד דואר 

 (11098כמותי: 
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 גרם 1,000גרם עד  500 -למעלה מ -
 

11.80 
)קוד דואר 

 (11079כמותי: 

11.06 
)קוד דואר 

 (11099כמותי: 
 13.09 גרם 2,000גרם עד  1,000 -למעלה מ -

)קוד דואר 
 (11080כמותי: 

12.39 
)קוד דואר 

 (11100כמותי: 
 
 

)לא כולל מע"מ( ברבעון ₪ אלף  300על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  10%חה בשיעור של ( תינתן הנ1)
 קלנדרי, בלא תלות במאפייני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי.

 
בץ חלוקה לתיבה בבית הנמען,לתא דואר בתשלום ולדואר נע. לקוחות המעוניינים בקו -( שלא למרכזי חלוקה 2)

 המיקוד לביצוע הפרדה, יוכלו לפנות למנהלי השיווק המרחביים או לאתר החברה.
 
מיתקן לחלוקת דברי דואר, שבו מותקנים תאי חלוקה אשר הוקצו לנמען על ידי החברה לצורך  –( מרכזי חלוקה 3)

תנה החברה חלוקת דברי דואר הממוענים אליו, כחלופה לתיבת מכתבים בבית הנמען, למעט תאי דואר בהם נ
"חלוקת דברי דואר", למעט באמצעות שירות דואר  –אפשרות לנמען לקבל דברי דואר תמורת תשלום; לעניין זה 

 נע;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 
 
 

תעריף  דברי דואר פנים  
חדש 

 בש"ח  

תעריף מכונות 
ביול/מעטפה 

מבוילת 
הנרכשת 
באמצעות 
מכונה 

 אוטומטית 
   (5) (4( )3) (2( )1)מהיום ליום העבודה הבא  "24דואר ". 7

 פריטים במשלוח 1,000עד  -      
)קוד  (11052()ללא הנחה  11111): קוד דואר כמותיגרם ) 50עד  -      

 (260)מאור מ  (14042מכונות ביול: 
 
ללא  11060,  11059)קוד דואר כמותי: ( ,חריג )נפחי(  2גרם ) 50עד  - 

 (260)מאור מ   (14052ונת ביול )קוד מכ  (הנחה
 

()ללא 11112)קוד דואר כמותי: גרם  100גרם עד  50-למעלה מ -      
 (260)מאור מ  (14043קוד מכונות ביול: ) (11053הנחה 

 
()ללא 11113גרם )קוד דואר כמותי:  350גרם עד  100-למעלה מ -     

 (260)מאור מ  (14044קוד מכונות ביול: ) (11054הנחה 
 

()ללא 11114)קוד דואר כמותי: גרם  500גרם עד  350-למעלה מ -     
 (260)מאור מ  (14045קוד מכונות ביול: ) (11055הנחה 

 
4.30 
 
 
4.60 
 
4.60 

 
 

11.80 
 

12.30 

  
3.10 
 
 
3.30 
 
3.30 
 
 

10.60 
 

11.10 

 פריטים ומעלה במשלוח  1,001-מ -         
  (11111מותי: )קוד דואר כגרם  50עד  -          
 11060,  11059)קוד דואר כמותי: ( ,חריג )נפחי(  2גרם ) 50עד  -          

 .(14052)קוד מכונת ביול  ללא הנחה(
  (11112)קוד דואר כמותי: גרם  100גרם עד  50-למעלה מ -          

 (11113גרם )קוד דואר כמותי:  350גרם עד  100-למעלה מ -          
 (.11114)קוד דואר כמותי: גרם  500גרם עד  350-למעלה מ -          

 
2.22 
2.47 
2.47 
11.80 
12.30 

 
2.22 
2.47 
2.47 
10.60 
11.10 

 
 
 

 בצד שמאל של המעטפה.   24" נדרש להדביק דבקית 24במשלוח "דואר  (1)
 " :24של פריטי "דואר המרביותהמידות  (2)

 מ"מ.  5עובי מקסימום  1:1.4מ"מ יחס  160מ"מ, רוחב מקסימום  237אורך מקסימום –גר'  50עד 
גרם עד  50גרם החורג מהמידות המצוינות יחויב במחיר של דבר דואר חריג במשקל שמעל  50דבר דואר שמשקלו עד  

 גרם. 100
 מ"מ. 20מ"מ עובי מקסימום  240מ"מ, רוחב מקסימום  340אורך מקסימום  -גרם 500עד  100משקל  

 ספרות.  7וסיף מיקוד בן במשלוח מכתב יחידני יש לה (3)
" ימסרו ביום העבודה העוקב ליום 24מדברי הדואר בשירות "דואר  92%בהתאם לתקן השירות שנקבע ברישיון הכללי,  (4)

 מדברי הדואר במצטבר ימסרו תוך שני ימי עבודה. 100%המשלוח, 

 פריטים ומעלה במשלוח(:  1,001-התנאים להגדרת המשלוח כ"כמותי" )מ (5)
 תיהן של היחידות.אחידות במידו •
 כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל. •
 ,על דברי הדואר להגיע על פי סדר עולה של הקוד חלוקה.9קוד חלוקה  7חייב במיקוד  –היחידות נושאות מיקוד  •
" משמאל, בצידה השמאלי של 24" בצד שמאל, או לחילופין להדפיס "דואר 24בנוסף, יש להדביק תווית " •

 המעטפה.

)לא כולל מע"מ( ברבעון קלנדרי, ₪ אלף  300על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  10%הנחה בשיעור של תינתן  (6)
 .בלא תלות במאפייני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי
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כל יחידה )ניתן  -עיתונים רשומים בחברת הדואר  .8
  להוסיף אינסרט(

 

למשלוחים עד 
 בחדש 75,000

תעריף 
למשלוחים 

 75,000מעל 
 (1בחודש)

 1.03 1.21 (12011)קוד דואר כמותי: גרם  100עד  -
 1.21 1.43 (12012)קוד דואר כמותי:  גרם  150עד  100מעל  -
 1.23 1.45 (12013)קוד דואר כמותי: גרם   200עד  150מעל  -
 1.60 1.87 (12014)קוד דואר כמותי: גרם  250עד  200מעל  -
 2.09 2.46 (12015)קוד דואר כמותי: גרם  300עד  250מעל  -
 3.00 3.53 (12016)קוד דואר כמותי: גרם  350עד  300מעל  -          
 4.51 5.30 (12017)קוד דואר כמותי: גרם  400עד  350מעל  -          

 5.20 6.12 (12018)קוד דואר כמותי: גרם  500עד  400מעל  -

 5.86 6.89 (12019)קוד דואר כמותי: גרם  1000עד  500מעל  -

 

 עיתונים בחודש. 75,000שלוחים מעל תינתן למ 15%הנחה בשיעור  (1)
 

משלוח כתבים ואביזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים . 9 
 (222)מאור מ *  בלבד

 חינם

  
 כל אחד מאלה: –"כתבים ואביזרים לעיוורים"  •

 או בכתב בולט אחר.חומר קריאה בכתב ברייל  (2)
 גיליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעיוורים. (3)
 מפות תבליט. (4)
 מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואבזריהן. (5)
 מסגרות ולוחות לכתיבת כתב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר כתיבה רגיל ואבזריהן. (6)
 עזרי לימוד לכתיבת כתב ברייל. (7)
 עזרי לימוד למתמטיקה מיוחדים לעיוורים. (8)
 תקליטים וסרטים מגנטיים לעיוורים. (9)
 שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל. (10)
 גלופות להדפסתם של כתבי ברייל. (11)
 מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש לעיוורים. (12)
 לוחות שרטוט מיוחדים לעיוורים. (13)
 מקלות הליכה לעיוורים. (14)
רתמות הנחיה לכלבי נחיה לעיוורים. (15)
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 (2)חלוקת עלונים  .10
 יפים בשקלים כולל מע"מתער

 עד 
10 

 גרם
)קוד 
דואר 
כמות

י: 
1300

1) 
 רגיל:
1302

1 

 מעל
10 
 עד
50 

 גרם
)קוד 
דואר 
כמות

י: 
1300

2) 
 רגיל:
1302

2 

 מעל
50 
 עד
75 

 גרם
)קוד 
דואר 
כמותי

 :
13003) 
 רגיל:

13023 

 מעל
75 
 עד
100 
 גרם

)קוד 
דואר 
כמותי

 :
13004) 
 רגיל:

13024 

 מעל
100 
 עד
150 
גרם 

*(4) 
וד )ק

דואר 
כמותי

 :
13005) 
 רגיל:

13025 
* 

 מעל
150 
 עד
200 
גרם 

*(4   ) 
)קוד 
דואר 
כמות

י: 
1300

6) 
 רגיל:
1302

6 

 מעל
200 
 עד
250 
גרם)

*4 ) 
)קוד 
דואר 
כמות

י: 
1300

7) 
 רגיל:
1302

7 

 מעל
250 
 עד
300 
גרם 

(4 )* 
)קוד 
דואר 
כמות

י: 
1300

8) 
 רגיל:
1302

8 

 מעל
300 
 עד
350 

גרם) 
*4 ) 

)קוד 
דואר 

מותיכ
 :

13009
) 

 רגיל:
13029 

 מעל
350 
 עד
500   
גרם 

(4 )* 
)קוד 
דואר 
כמות

י: 
1301

0) 
 רגיל:
1303

0 

 מעל
500 
 עד
650   

גרם) 
4  )* 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
13011) 
 רגיל:

13031 

 10,000עד 
 0.70 0.65 0.60 0.52 0.48 0.44 0.38 0.31 0.28 0.21 0.16 פריטים

עד  10,000מעל 
100,000 
 0.67 0.63 0.56 0.50 0.44 0.41 0.34 0.27 0.22 0.17 0.13 פריטים

 100,000מעל 
 1,000,000עד 

 0.66 0.62 0.55 0.49 0.43 0.38 0.31 0.24 0.20 0.15 0.12 פריטים
 1,000,000מעל 

 0.63 0.60 0.54 0.47 0.41 0.36 0.29 0.23 0.19 0.14 0.10 פריטים

   "הדואר לפי הוראת הלקוחחלוקה יעודית של עלון באשנבי יחידות "

   
)קוד דואר  מהמידות המותרות 2גרם החריג במידותיו עד פי  100קיפול עלון במשקל עד  -

 (30050כמותי: 
0.17  

)קוד דואר מליון פריטים ומעלה בחודש  2גרם ללקוח השולח  75עד  50עלון במשקל  -
 (13003כמותי: 

0.13  

 
)לא כולל מע"מ( ברבעון ₪ אלף  300על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  10%(  תינתן הנחה בשיעור של 1)

 קלנדרי, בלא תלות במאפייני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי.
עלונים או יותר ושכל  הפריטים הנצברים  3,000(  ניתנת אפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה 2)

 כים לאותה קבוצת משקל.שיי
מותנה לכמות של מינימום מאה עיתונים למשלוח, כשכמות העיתונים במשלוח קטנה ממאה יחידות  יחושב  התעריף על פי ( 3) 

 מכתב או חבילה, בהתאם למשקל.
 גרם ומעלה יחולקו  בתאי דואר ובמרכזי חלוקה בלבד. 100(  עלונים במשקל 4) 

 

 
תעריף חדש  חלוקת עלונים 

 בש"ח  כולל 
קוד דואר  גרם 0-100 ימי עבודה 5גר תוך  100הפצת עלונים במשקל עד 

 0.76 13055-רגיל כמותי:
 (  לא ניתן לצבירה עם סוגי עלונים נוספים.1)
 ימי עסקים לא כולל את יום קבלת המשלוח. 5(  2)
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 " 48חלוקת עלונים "עלון 

 
 גרם 10עד  

)קוד דואר 
 כמותי:

-רגיל
13050 
-כמותי
13045 

גרם  10מעל 
 גרם 20עד 

)קוד דואר 
 :כמותי

 -רגיל
13051 
 13046-כמותי

גרם  20מעל 
 גרם 50עד 

)קוד דואר 
 כמותי: 

 13052-רגיל
 13047-כמותי

גרם  50מעל 
 גרם 75עד 

)קוד דואר 
 כמותי:

 13053-רגיל
 13048-כמותי

 100גרם עד  75מעל 
 גרם

 )קוד דואר כמותי:
 13054-רגיל

 13049-כמותי

 חלוקה רגלית
 

 10,000עד 
   0.35 0.30 פריטים

 

 10,000מעל 
 100,000עד 

   0.31 0.27 פריטים

 

 100,000מעל 
עד 

1,000,000 
   0.29 0.26 פריטים

 

מעל 
1,000,000 
   0.28 0.24 פריטים

 

 חלוקה למרכזי חלוקה
 

 10,000עד 
 0.43 0.40 0.36 0.35 0.30 פריטים

 10,000מעל 
 100,000עד 

 0.39 0.34 0.32 0.31 0.27 פריטים
 100,000מעל 
עד 

1,000,000 
 0.36 0.32 0.30 0.29 0.26 פריטים

מעל 
1,000,000 
 0.35 0.31 0.29 0.28 0.24 פריטים

 
 

 מאפייני השירות: 

 100השולח יתבקש להביא את העלונים לישוב בו תתבצע חלוקת העלונים בפועל כאשר הם ארוזים בכמות של  .1
 ים בכל אגד.עלונ

 ישובים ראשיים בלבד ובאמצעות בית/סניף הדואר המרכזי אשר בישוב. 84 –החלוקה תתבצע ב  .2
 במקומות בהם קיימים מרכזי חלוקה, החלוקה תתבצע במרכזי החלוקה בלבד. .3

 החלוקה תתבצע תוך שני ימי עסקים  מעת קבלת העלונים בבית המיון/בית/סניף הדואר. .4

 או בערב חג יחולקו לאחר שני ימי עסקים. עלונים שיתקבלו ביום ה' .5

גרם.  100גרם., ובחלוקה למרכזי חלוקה עד למשקל של  20משקל העלון בחלוקה רגלית יוגבל עד למשקל  .6
 כל חריגה מכך דורשת אישור אגף התפעול.  –החלוקה מוגבלת למשלוח אחד ביום לישוב 

עלונים או יותר ושכל הפריטים  3,000כמות תהיה ניתנת האפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד ה .7
 עם עלונים רגילים(. 48ה של עלוני הנצברים שייכים לאותה קבוצת משקל . )לא ניתנת אפשרות צביר

 
 
 



 11 

תעריף חדש  דברי דואר פנים
 בש"ח  כולל 

  משלוח חבילות מאשנב לאשנב  .11

   למען של דואר צבאי  11.1    
 11.90  (272)מאור מ  (14000)קוד דואר כמותי:  ק"ג 20 לכל חבילה, עד           

  רגילות  11.2    
  ** (26)חבילה מוחזרת מאור ש  (4) לכל חבילה -חבילות לכל יעד  10עד  -       

 19.00  (271)מאור מ  (14011,14019 14030)קוד דואר כמותי: , ק"ג  2עד  -                  
    (14111,14119 14130 )קוד דואר כמותי:ק"ג  5ק"ג עד  2 -למעלה מ -        

 (271)מאור מ 
22.20 

  (14012,14020      14031)קוד דואר כמותי: ,ק"ג  10ק"ג עד  5 -למעלה מ -
  (271)מאור מ 

28.30 

       (14013,14021,14032)קוד דואר כמותי: ק"ג  20ק"ג עד  10-למעלה מ -
  (271)מאור מ 

35.50 

( 5( )1)לכל חבילה מהחבילה הראשונה  -חבילות 100חבילות עד  11-מ -   
 **  (26)חבילה מוחזרת מאור ש 

 

 17.40  (30051)קוד דואר כמותי חבילה מוחזרת:  (14014)קוד דואר כמותי: ק"ג  2עד  
)קוד דואר כמותי חבילה  (14114)קוד דואר כמותי: )ק"ג  5ק"ג עד  2 -למעלה מ 

  (30052מוחזרת:
21.30 

)קוד דואר כמותי חבילה ( 14015)קוד דואר כמותי: ק"ג  10ק"ג עד  5 -למעלה מ
  (30053מוחזרת: 

22.30 

)קוד דואר כמותי  (14016)קוד דואר כמותי: ק"ג  20ק"ג עד  10-למעלה מ
  (30054חבילה מוחזרת: 

29.70 

בילה לכל חבילה מהח -חבילות  1,000חבילות עד  101-מ -          
 (5( )1)הראשונה 

 

 15.40 (14014)קוד דואר כמותי: ק"ג  2עד  -                      
 17.80 (14114)קוד דואר כמותי: )ק"ג 5ק"ג עד  2 -למעלה מ -                       
 (14015)קוד דואר כמותי: ק"ג  10ק"ג עד  5 -למעלה מ -                      
 (14016)קוד דואר כמותי: ק"ג  20ד ק"ג ע 10-למעלה מ -

17.80 
24.00 

  (5()1)לכל חבילה מהחבילה הראשונה  -חבילות  1,001-מ -
 13.90 (14014)קוד דואר כמותי: ק"ג  2עד  -                      
 15.40 (14114)קוד דואר כמותי: )ק"ג 5ק"ג עד  2 -למעלה מ -                       

 (14015)קוד דואר כמותי: ק"ג  10ק"ג עד  5 -למעלה מ -                      
 (14016)קוד דואר כמותי: ק"ג  20ק"ג עד  10-למעלה מ -

15.40 
18.80 

  (5( )3( )1)לכל חבילה מהחבילה הראשונה  -חבילות  10,000מעל  -      
 11.90 (1411414015)קוד דואר כמותי: ק"ג  10ק"ג עד  2 -למעלה מ -                   

 
 

חבילות, החבילות נמסרות בשירות  10( ניתנת אפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה מעל 1)
"P.P .שולם" ותשלום דמי המשלוח אינו מחייב הטבעת חותמת כלשהי 

 ק"ג 20( התעריף תקף גם עבור חבילה מוחזרת עד 2)
 

 מידותיהן והן שייכות לאותה קבוצת משקל. ( ובלבד שכל החבילות זהות ב3)
 
 (התעריף תקף גם עבור חבילות ב"טיפול פרטני".4)
 חבילות השרות כולל משלוח מיסרון לנמען במשלוחים הכוללים קובץ פרטי 11( במשלוחים מעל 5)

 נמען ומספרי סלולאר ונשלחים ממערכות דואר במרוכז     
 

דביקים או באמצעות מכונות ביול יחויבו לפי התעריף החבילה, חבילות אשר  ** חבילות מוחזרות אשר בוילו בבולים
ובהתאם  11-100נשלחו באמצעות מערכת דואר כמותי יחויבו לפי המדרגה השנייה דהיינו: משלוח חבילות בין 

 .למשקל החבילה
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 שירותים מהירים פנים

-בין באזור בעיר 
 עירוני

 ()** (1)משלוחים מאשנב לדלת . 1
 

)מאור 
 (251מ 

)מאור מ 
252) 

)מאור מ 
253) 

 27.00 ק"ג  1עד  -
)קוד 
דואר 

כמותי: 
20001) 

29.50 
)קוד דואר 

כמותי: 
20002) 

 48.50 
)קוד 
דואר 

כמותי: 
20004) 

 ק"ג  10ק"ג עד  1 -למעלה מ -
 

29.80 
)קוד 
דואר 

כמותי: 
20005) 

37.70 
)קוד דואר 

כמותי: 
20006) 

52.20 
)קוד 
דואר 

י: כמות
20008) 

 ק"ג  20ק"ג עד  10 -למעלה מ -
 

36.00 
)קוד 
דואר 

כמותי: 
20009) 

41.00 
)קוד    

דואר 
כמותי: 

20010) 

56.30 
)קוד 
דואר 

כמותי: 
20012) 

 
 ישובים כפריים השרות ינתן בתעריף אחיד של "בינעירוני" בהתאם למשקל הפריט . 828)**( לכ 
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בתוך  (6(, )4), (3(, )2)  לת לדלת )למינויים בלבד(מד. 2
 העיר

בתוך 
 האזור

-בין
 עירוני

 117.00 117.00 117.00 משלוח פריט יחיד בחודש 2.1
לכל פריט החל מהפריט  -פריטים  100עד  2.2

  הראשון
   

 43.76 33.23  ק"ג 1עד  -
 53.82 40.95  ק"ג 15ק"ג עד  1 -למעלה מ -
 60.72 53.70  ק"ג 25ק"ג עד  15 -למעלה מ -
 ק"ג 35ק"ג עד  25 -למעלה מ -
 

 
88.68 95.70 

 -פריטים מצטבר לחודש  250ועד  100מעל  2.3
 (2) לכל פריט החל מהפריט הראשון

   

 34.63 28.08  ק"ג 1. עד -
 43.17 33.81  ק"ג 15ק"ג עד  1 -למעלה מ -
 53.47 46.45  ק"ג 25ק"ג עד  15 -למעלה מ -
 ק"ג 35ק"ג עד  25 -למעלה מ -

 
 

80.85 87.87 
פריטים מצטבר  500פריטים ועד  250מעל   2.4

לכל פריט         החל מהפריט  -לחודש 
 (2)הראשון 

   

 29.02 25.16  ק"ג 1עד  -
 38.26 31.24  ק"ג 15ק"ג עד  1 -למעלה מ -
 43.53 36.51  ק"ג 25ק"ג עד  15 -למעלה מ -
 82.25 75.23  ק"ג 35ק"ג עד  25 -למעלה מ -
פריטים מצטבר לחודש  1,000ועד  500מעל  2.5

 (4(, )2) לכל פריט  החל מהפריט הראשון -
   

 26.91 23.40  ק"ג 1עד  -
 34.75 27.73  ק"ג 15ק"ג עד  1 -למעלה מ -
 41.07 34.05  ק"ג 25ק"ג עד  15 -למעלה מ -
 ק"ג 35ק"ג עד  25 -למעלה מ -

 
 

70.20 77.22 
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  שירותים מהירים פנים
 

בתוך  
 האזור

 עירוני-בין

 לכל פריט    -פריטים  1,000מעל    2.6
 (5(, )4(, )2) החל  מהפריט הראשון  

  

 24.57 22.23 ק"ג 1עד  -
 30.07 24.57 ק"ג 15ק"ג עד  1 -למעלה מ -
 35.34 28.32 ק"ג 25ק"ג עד  15 -למעלה מ -
 72.42 65.40 ק"ג 35ק"ג עד  25 -למעלה מ -

 

 תעריף חדש בש"ח  כולל שירות דלת דלת ללקוח מזדמן שאינו מנוי      2.7
 מע"מ

 40X40X60 63.00ק"ג ובמידות מקסימליות  15עד  -

    
 

ובלבד שכל הפריטים זהים במידותיהם והם שייכים לאותה קבוצת משקל וממוענים כולם בתוך העיר או כולם  (1)
 עירוני.-האזור או כולם בין בתוך

 
גודל המשלוח ייקבע לפי סה"כ הכמות ללא התייחסות ליעדים ומשקלים. פריט שני באותו איסוף מהמנוי לאותו  ( 2)

 מהתעריף  הרגיל. כפריט שני ייחשב הפריט במשקל הנמוך מבין השניים.  75% -נמען 
מהתעריף  הרגיל  למנוי השולח, לפי  85%רה לשולח( כפולה: )איסוף פריט מן הנמען, בעת מסירה, שמיועד להחז 

 משקל ויעד הפריט המוחזר.
 ש"ח.  8.19לפי התעריף לאיסוף מהמנוי השולח, בתוספת  -"הבא לי" 

 מכתבים באגד, בתעודת משלוח אחת ייחשב כפריט אחד.  50עד  -אגד מכתבים  
 

 ימי עבודה בהתאם לתנאי המנוי. 3מסירה תוך  ( 3)
 
 ות מדורגת לפי היקפי המשלוח.אחרי (4)

 
פריטים לחודש תינתן אפשרות לשלוח פריטים מנקודות איסוף נוספות  1,000( צבירת כמויות למנויים השולחים מעל 5)

פריטים. אם כמות הפריטים  500מלבד מען המנוי, בתנאי שכמות הפריטים לחודש לכל נקודת איסוף תעלה על 
או פחות, יהיה התעריף לפריטים הנשלחים מנקודה זו, בהתאם  500יה החודשית מנקודת איסוף כלשהיא תה

 למדרגות הכמות לפי לוח התעריפים. 
 
פריט אשר נאסף ונמסר על ידי שליחים של אותו מוקד, יחויב לפי התעריף "בתוך האזור".  פריט אשר האיסוף  (6)

 וני".עיר-והמסירה מתבצעים על ידי שני מוקדים שונים, יחויב לפי תעריף "בין
 אביב וראשון לציון )"גוש דן"( למוקד אחד.–תקווה, תל -גן, פתח-לעניין זה נחשב מוקד הרצלייה, רמת
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 פנים -שירותים מהירים 

תעריף חדש 
 בש"ח  

 

 בתוך האזור 

 חיוב עבור ביקור סרק   3
 23.40 

  אגרת המתנה או כוננות שליח. 4
 17.55 דקות או חלק מהן 10כל  -האיסוף המתנת שליח בעת  -
 דקות או חלק מהן 10כל  -כוננות שליח לרשות מנוי      -
 17.55 

 
 

 מהתעריף הרגיל. 75% -( פריט שני באותו איסוף מהמנוי לאותו נמען 1)
   

רשות המנוי בתוספת אגרת כוננות שליח ל -שירות מואץ ייחודי, כאשר השליח מעביר רק פריטים שנאספו מהלקוח  
 דקות. 10לכל ₪  17.60 –
 

 אחריות מדורגת לפי היקפי המשלוח.
 

 ש"ח.  8.19לפי התעריף לאיסוף מהמנוי השולח, בתוספת  -"הבא לי"  (2)
 
 החזר המחאה מהנמען בשירות "הפצה עסקית למנויים" ללא תשלום. (3)

 
ריף הרגיל למנוי השולח , לפי מהתע 85%כפולה : )איסוף פריט מן הנמען בעת מסירה שמיועד להחזרה לשולח(  (4)

 משקל ויעד הפריט המוחזר.
 

 ₪ .  11.70-מסירת פריט כנגד איסוף והחזר המחאה מהנמען )גובינא( בנוסף לדמי משלוח  (5)
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 פנים -שירותים מהירים 

תעריף חדש 
 בש"ח  

 
 

 . הפצה מעסק לעסק למנויים בלבד הכוללת5
 17:00עד  8:00ניסיון מסירה אחד בלבד בשעות 

 (6()5()4()3()2()1)במועדים קבועים בלבד
 

אזור ד'  אזור ג' אזור ב' אזור א'
)אד' בד' 

 גד'(
(2) 

 

 תעריף אחיד לכל האזורים  117.00 ללקוחות השולחים פריט יחיד -
 זוריםתעריף אחיד לכל הא    64.35 פריטים בחודש 2-15ללקוחות השולחים  -
 תעריף אחיד לכל האזורים    59.67 פריטים בחודש 16-30ללקוחות השולחים  -
 תעריף אחיד לכל האזורים    45.63 פריטים בחודש 31-49ללקוחות השולחים  -
  35.10 32.76 30.42 פריטים בחודש 50-100ללקוחות השולחים  -
  31.59 29.25 26.91 פריטים בחודש 101-250ללקוחות השולחים  -
  29.25 26.91 24.57 פריטים בחודש 251-500ללקוחות השולחים  -

  26.91 24.57 22.23 פריטים בחודש 501-1000ללקוחות השולחים  -
  25.74 23.40 21.06 פריטים בחודש 1,000ללקוחות השולחים מעל  -

 
 
 
 
 

אזור. אחרת, התעריף יקבע על פי  התעריף תקף למשלוח שנקודת האיסוף ונקודת המסירה  שלו נמצאים באותו (1)
 הנקודה הנמצאת באזור עם התעריף הגבוה.

        
ג, למעט יו"ש. לישובים -ב-אזורי ד' )אד' בד' גד'( כוללים את שאר הישובים שאינם נמצאים ברשימת אזורים א (2)

 על התעריף לאזור בו ממוקם היישוב. 30%אלו תחול תוספת של 
 
 ש"ח.  8.19וף מהמנוי השולח, בתוספת לפי התעריף לאיס -"הבא לי"  (3)

 
 ₪ . 81.90 –ק"ג  75ק"ג ועד  25פריט במשקל מעל  (4)

 
 ₪.  11.70-מסירת פריט כנגד איסוף והחזר המחאה מהנמען )גובינא( בנוסף לדמי משלוח  (5)

 
 רשימת הישובים מתעדכנת מעת לעת והיא מתפרסמת באתר האינטרנט של דואר ישראל. (6)

 
ק"ג וממוינים לפי הנחיות דואר שליחים תינתן הנחה  1ידים , במשקל עד אח -במשלוח   2,000מעל  (7)

 . 30%ולאזור ד'  20%א' ב' ג' בשיעור של  -לאזורים
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 פנים –שירותים מהירים 
תעריף 

 חדש בש"ח  

 
  (2)(, 1) אגרת מסירת פריט  לבית הנמען  )הורקת תאי דואר( .6

  (30057)קוד דואר כמותי:  למסירה בתוך האזור  -
 29.25 פריט ראשון -
 18.72 כל פריט נוסף לאותו המען באותה מסירה -

 250אגרה להכנת תעודת דרך במשלוחים מדלת לדלת למנויים מעל . 7
 כל תעודה -פריטים לחודש 

 
2.34 

העברת דברי דואר  בין נקודות שנקבעו מראש עם השולח, לאיסוף או . 8
ים קבועים, בהיקף של שק  דואר אחד לנקודה, במשקל מסירה במועד

 ק"ג לשק 25של עד 

 

 526.50 נקודות 15עד  -תעריף לחודש או חלק ממנו     -
 468.00 נקודות 16-50 -תעריף לחודש או חלק ממנו    -
 נקודות 50מעל    –תעריף לחודש או חלק ממנו  -
 432.90 

 29.25 )לכל תעודה(   או מסירה. אגרה לאיתור ומשלוח העתק תעודות איסוף 9
  . משלוח מדלת לדלת ללקוח שאינו מנוי דואר שליחים10

  למסירה ביום שלמחרת -

 50.25 ק"ג 1עד  -                
 56.22 ק"ג 15ק"ג עד  1מעל  -                
 62.29 ק"ג 25ק"ג עד  15מעל  -                

 .שירות מסירת דרכונים11
 כיוון אחד  -                

                

 
  48.60 

 

 
 
 15אגרת מסירת דברי דואר לבית הנמען תחול על מסירה באזור )פריט = חבילה, שק, מכתב או אגד מכתבים עד  (1)

 ק"ג(
פריט אשר נאסף ונמסר על ידי שליחים של אותו מוקד, יחויב לפי התעריף "בתוך האזור".  פריט אשר האיסוף  (2)

 עירוני".-רה מתבצעים על ידי שני מוקדים שונים, יחויב לפי תעריף "ביןוהמסי
 אביב וראשון לציון )"גוש דן"( למוקד אחד–תקווה, תל -גן, פתח-לעניין זה נחשב מוקד הרצלייה, רמת

 
 

 
 פנים –שירותים מהירים 

תעריף 
חדש 

 בש"ח  

 
-בסיס וס"מ ב 100על  100. שירות העברת משטח במידות מרביות של 12

ק"ג, העטוף ע"י  500ס"מ גובה, במשקל כולל שאינו עולה על  160
הלקוח בניילון ומיועד להעברה לבתי עסק בלבד, לא כולל הרכבה 

 באיסוף או פריקה במען הנמען
 

 

  משטחים בחודש 300המחיר למנוי השולח עד  -      

איזור מרכז המדינה )חדרה בצפון עד גדרה בדרום וירושלים  -
 193.05 מזרח(ב

 321.75 איזור ים המלח, )ים המלח, אילת, רמת הגולן, גליל וסובב טבריה(  -

 257.40 שאר היישובים בשטח מדינת ישראל -

משטחים בחודש ובתנאי שהאיסוף  300המחיר למנוי השולח מעל   -      
 ק"מ ממתקן המיון של דואר  50יהיה ממקום אחד וברדיוס של עד 
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 שליחים.
איזור מרכז המדינה )חדרה בצפון עד גדרה בדרום וירושלים  -

 169.65 במזרח(

 298.35 איזור ים המלח, )ים המלח, אילת, רמת הגולן, גליל וסובב טבריה(  -

 234.00 שאר היישובים בשטח מדינת ישראל -
 

. שירות העברת משטח מבית עסק למוקד דואר שליחים ללקוחות 13
דלת בחודש , כאשר המשטח -פריטי דלת  20,000השולחים מעל 

ס"מ גובה,  160-ס"מ בבסיס ו 100על  100במידות מרביות של 
ק"ג, העטוף ע"י הלקוח בניילון, לא  500במשקל כולל שאינו עולה על 

כולל הרכבה באיסוף או פריקה במען הנמען וכאשר המנוי ממוקם 
 ק"מ ממתקן המיון של דואר שליחים 50ברדיוס של 

 

ור מרכז המדינה )חדרה בצפון עד גדרה בדרום וירושלים איז -
 157.95 במזרח(

 286.65 איזור רמת הגולן, הגליל, ים המלח ואילת. -
 222.30 שאר היישובים בשטח מדינת ישראל -

 

 
 

 
 פנים –שירותים מהירים 

תעריף 
חדש 

 בש"ח  
 

-פריטי דלת 20,000שירות העברת משטח ללקוחות השולחים מעל . 14
דלת בחודש : ממתקן המיון של דואר שליחים למוקד שליחים בעיר 

היעד או בסמוך לעיר היעד , כאשר השולח יעביר את המשטח למתקן 
מיון של דואר שליחים והנמען יאסוף את המשטח ממוקד דואר 

ס"מ  100על  100שליחים, מימדי המשטח : מידות מרביות של 
ק"ג,  500שאינו עולה על ס"מ גובה,  במשקל כולל  160-בבסיס ו

 העטוף ע"י הלקוח בניילון 

 

איזור מרכז המדינה )חדרה בצפון עד גדרה בדרום וירושלים  -
 117.00 במזרח(

 234.00 איזור רמת הגולן, הגליל, ים המלח ואילת. -
 175.50 שאר היישובים בשטח מדינת ישראל -

 

                                                 -רכב מאובטח  העברת דברי דואר, המכילים דברי ערך, באמצעות. 15
 (2(, )1)משלוח מבוטח באמצעות חברת הדואר  

 

  העברה רגילה 15.1
  העברה ליעד ראשון באותו איסוף -

 117.00 ם(-העברה בתוך עיר ראשית )ת"א, חיפה, י -
 128.70 העברה באזור -
 468.00 העברה לבנק ישראל בתוך העיר -

  (2(, )1)שעות  3 -העברה דחופה בהתראה של פחות מ 15.2
  העברה ליעד ראשון באותו איסוף -

 251.65 ם(-. העברה בתוך עיר ראשית )ת"א, חיפה, י-
 327.60 העברה באזור -

תוספת לכל ק"מ מחוץ לעיר ראשית בהעברות מחוץ לעיר  15.3
 ולאזור מעבר לתעריף בתוך העיר

7.02 
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 10לכל  -המתנת רכב מאובטח בעת האיסוף או ביעד המסירה  15.4

 (2)הדקות הראשונות   10 -דקות מעבר ל
 

76.15 

 (2)תוספת תשלום לכל שק  שנאסף  מעבר לשק הראשון  15.5
 

7.61 

העברת כספים הכוללת העמדת רכב ביטחון + שני אנשי צוות +  15.6
 (2)(, 1)חדר מאובטח, לשירות ייחודי ללקוח   

 

מתן השירות מותנה בכך שנציג הלקוח המצטרף לצוות 
 הבלדרות יקבל אישור מוקדם מיח' הביטחון של החברה

 

 585.00 שעות לרכב ליום(                                                                                        4כל שעת שימוש ברכב הביטחון )מינימום -
 2.34 "מ נסיעה )בנוסף לתשלום לכל שעה(כל ק -

 
 

 
 פנים –שירותים מהירים 

תעריף 
חדש 

 בש"ח  

 
 -העברת דברי דואר, המכילים דברי ערך, באמצעות רכב מאובטח . 16

 (2)שהשולח ביטח אותם שלא באמצעות חברת הדואר 
מותנה באישור מוקדם של פוליסת הביטוח של השולח ע"י חברת       

 הדואר
 

 

גוריון למען באזור ת"א או העברה -העברה מנמל תעופה בן 16.1
 בכיוון ההפוך, לכל העברה

 

936.00 

גוריון למען שאינו באזור ת"א או -העברה מנמל תעופה בן 16.2
 - 15.1בנוסף לסכומים הנקובים בסעיף  -העברה בכיוון ההפוך 

 הק"מ הראשונים 20לכל ק"מ  שמעל 
 

 
 
7.02 

כב מאובטח כאשר המשלוח אינו מוכן לאיסוף זמן המתנת ר 16.3
 (2)דקות   10לכל  -הדקות הראשונות  10 -מעבר ל

76.15 

. שירות העברת מעטפה המכילה כסף או המחאות ממוקד דואר  17
דלת -פריטי דלת 20,000ללקוחות השולחים מעל  –שליחים לנמען 

 (5( )4( )3)בחודש 
 

39.78 

 
 
 
מליון דולר נוספים או חלק מהם ייגבה תשלום  5מליון דולר במשלוח. על כל   5.0עד  מוגבל לדברי דואר בשווי של (1)

 נוסף.
על התעריפים הרשומים, למעט התשלום עבור כל  100%בתוספת  20:00 - 08:00שירות בשעות הלילה בין בשעות  (2)

 ק"מ עליו לא תחול תוספת. 
 ₪. 2,500מוגבל למעטפות המכילות כסף או המחאות עד לסכום מרבי של  (3)
 העברת המעטפה לנמען תבוצע ביום העסקים למחרת יום האיסוף. (4)

 ₪. 2,500 -הפיצוי המרבי בגין אובדן המעטפה   (5)
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  פנים –שירותים מהירים 

איסוף דברי דואר מהמנוי לשם  –איסוף דואר ממתחם עסקים . 18
העברתם ליחידת הדואר הקרובה, לצורך משלוחם באמצעות שירותי 

 ( 1-11)הדואר. 
 

תעריף חדש 
 בש"ח  

 

 (30060)קוד דואר כמותי: לחודש -איסוף דואר ממתחם עסקים  18.1
 

300.00 

)קוד דואר כמותי: לחצי חודש –איסוף דואר ממתחם עסקים  18.2
30061) 

 

150.00 

 
ח לשם ביצועם ק"ג. קבלת תשלומים מהלקו 5(   השירות מיועד לאיסוף: דברי דואר ודברי דואר רשומים שמשקלם עד 1)

בבנק הדואר )לא יתקבלו כספים במזומן(. ביצוע רכישה של מוצרים מיחידת הדואר לפי בקשת הלקוח כגון: בולים 
 ,מעטפות ,אריזות , ודברי בולים..

 
 (  לא יבוצעו שליחויות בימי ו', ערבי חג וחול המועד.2)
 

הדואר באמצעות טופס הזמנה ובאישור תחילת תקפו של השירות למנוי מותנית במסירת בקשה בכתב לחברת  (3)
 ההזמנה בידי חברת הדואר. 

 

ידי -תשלומי מע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה יאספו לא יאוחר מיום לפני מועד  התשלום האחרון כפי שיקבע על (4)
 גורמים אלה.

 

 יחתום הלקוח על ייפוי כוח. –לצורך קבלת דברי דואר רשומים והוצאת דואר מתאי הדואר  (5)
 

יה לבצע באמצעות השליח שירותים בבנק הדואר זאת בתנאי שלא נדרשת על פי הנהלים התייצבות של ניתן יה (6)
 הלקוח ביחידת הדואר.

 

המנוי מתחייב להכין את דברי הדואר המיועדים למשלוח לשם איסופם במועד שנקבע עימו והוא אחראי לעיטופם,  (7)
 ת הדואר.אריזתם וצרוף כל המסמכים הנדרשים על פי  הנהלים של חבר

 

 חברת הדואר תתאם מראש, ככל שניתן את שעת ההגעה למנוי. (8)
 

ידוע למנוי כי השירות מותנה באפשרות הגעת השליח למנוי ללא כל מגבלות בטחון, חניה או חסימות אחרות אשר  (9)
 לא יאפשרו לשליח להגיע לצורך מתן שירות.

 

במהלך מתן שירות השליחויות מהלקוח ליחידת  אחריות חברת הדואר לנזק, אובדן או גניבה שנגרם לדבר דואר (10)
-הדואר ומיחידת הדואר ללקוח, או עקב נתינת שירות זה, תחול בהתקיים התנאים שנקבעו בחוק הדואר, התשמ"ו

 . היקף האחריות מוגבל לסכום הפיצוי המרבי הקבוע בתקנות שהותקנו לפי החוק.1986
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  פנים ארצי –מברקים, פקסימליה 

 

מאשנב לבית  משלוח מברק בארץ
 הנמען

באמצעי בזק 
 לבית הנמען

   מסוג רגיל 1.1
 39.90 39.90 (446)מאור ש מלים  30א. עד 

 0.50 0.50 (446)מאור ש ב. כל מלה נוספת 
   מסוג מאוייר 1.2

 39.90 39.90 (450)מאור ש א. בנוסח קבוע מראש
 0.50 0.50 (450)מאור ש ב. כל מלה נוספת

שלוח פקסימילה, למכשיר או מ .2
 לסניף דואר

  

   מסוג רגיל 2.1
   מאשנב -

  3.90 עמוד ראשון/דקה ראשונה - 
  2.00 (440)מאור ש כל עמוד נוסף/דקה נוספת -
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תעריף חדש  ארצי פנים –מברקים, פקסימילה 
בש"ח  כולל 

 מע"מ 

 

 -מסירת מספר מכשיר שגוי של קו פקסימילה ע"י השולח  .3
  לכל מספר

 

1.30 

  אישור מסירת פקסימילה .  .4
 2.90 בדואר רגיל 4.1
 3.90 באמצעות ציוד קצה 4.2

 לכל הודעה -הכנת העתק, למברק הודעת פקסימילה  .5
 

8.10 

     מסירת פקס שנתקבל בבית דואר לידי הנמען באשנב .6
 (442)מאור ש 

 

 חינם כאשר הפקס נשלח מבית דואר בארץ או מחו"ל 6.1
 6.00 עמוד ראשון -כאשר הפקס נשלח ממכשיר פרטי  6.2
 1.30 כל עמוד נוסף 6.3
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תעריף חדש  פנים –שירותים שונים 
בש"ח  כולל 

 מע"מ 

 
 פרט לאישור מסירה של משלוח  - אישור מסירת דבר דואר רשום .1

 3סעיף  5כתבים ואביזרים לעיוורים, כמפורט בעמוד 
)קוד דואר אישור מסירה תקני או בטופס שאישרה חברת הדואר  -

 (13)מאור נ  (30004כמותי: 
 (21)מאורנ  (30005)קוד דואר כמותי: בטופס אחר  -

             

 
 
1.70 
 
5.50 

 "סריקת אישורי מסירה" 1.1
פריטים או יותר במשלוח  100)ובלבד שהכמות תהיה כמות לצבירה חודשית  

 :בודד(
 (23)מאור נ  (30007 30006)קוד דואר כמותי: אישורי מסירה  100עד     -
 (30006)קוד דואר כמותי: אישורי מסירה 500עד     -
 (30006)קוד דואר כמותי: אישורי מסירה 1000עד     -
 (30006)קוד דואר כמותי: אישורי מסירה ומעלה 1001    -

 
 
 
 
0.91 
0.59 
0.46 
0.29 

  (1)ומברקים למען חדשרישום בקשה להפניית דברי דואר . 2
  אחר ממען מגורים או תא דואר פרטי אל מען   2.1 

 חינם בעד ארבעת החודשים הראשונים -
 60.90  בעד שישה חודשים נוספים עד עשרה חודשים -
 317.20 בעד כל שישה חודשים נוספים עד שנה ועשרה חודשים -
 םבעד כל שישה חודשים נוספים מעל שנה ועשרה חודשי -
 

431.40 

  ממען או תא דואר של בית עסק  אל מען אחר  2.2
 חינם בעד ארבעת החודשים הראשונים -
 60.90 בעד שישה חודשים נוספים עד עשרה חודשים -
 375.50 בעד כל שישה חודשים נוספים עד שנה ועשרה חודשים -
 502.60 בעד כל שישה חודשים נוספים מעל שנה ועשרה חודשים -

  
  באילת בלבד רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למען חדש. 3

  אחר באילת בלבדממען מגורים או תא דואר פרטי אל   3.1 
 חינם בעד ארבעת החודשים הראשונים -
 52.05 בעד שישה חודשים נוספים עד עשרה חודשים -
 271.11 בעד כל שישה חודשים נוספים עד שנה ועשרה חודשים -
 עד כל שישה חודשים נוספים מעל שנה ועשרה חודשיםב -
 

368.72 

  ממען או תא דואר של בית עסק  אל מען אחר באילת בלבד  3.2
 חינם בעד ארבעת החודשים הראשונים -
 52.05 בעד שישה חודשים נוספים עד עשרה חודשים -
 320.94 בעד כל שישה חודשים נוספים עד שנה ועשרה חודשים -
 429.57 כל שישה חודשים נוספים מעל שנה ועשרה חודשיםבעד  -

 
( לגבי בקשה להפניית דברי דואר המוגשת בידי מי שאינו רשום כבעל זכות השימוש בתא הדואר יחולו 1) 

 באילת בלבד.  3.1בכול הארץ למעט אילת, ולפי סעיף  2.1התשלומים הקבועים בסעיף  
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תעריף חדש  פנים –שירותים שונים  
ש"ח  כולל ב

 מע"מ 
 

  שירותים נלווים להפניית דואר 3.4     
הפקת מדבקות ללקוח הנושאות את שמו ומענו החדש  -3.4.1

 ומשלוחם ללקוח 
 

 9.10 ראשונות  )מינימום( 35 -    
 1.90 נוספות 35כל  -  

הפקת מדבקות כפולות למכתבים  עם הלקוח ע"פ רשימה  -  3.4.2         
 הלקוח שמית שמסר

 

 17.00 ראשונות כפולות  )מינימום( 18 -                    
 7.90 נוספות 18כל  -                    

  כולל משלוח אגרות לנמענים ע"פ בקשת  הלקוח -3.4.2שירות        
 45.10 ראשונות  )מינימום(                            18 -
 2.80 כל אגרת נוספת -

ת גלויות שבהן מודבקות מדבקות המכילות הודעת הלקוח על הפק -
 שינוי המען ומשלוחם ללקוח

 

 61.90 ראשונות  )מינימום( 35 -
 2.30 כל גלויה נוספת -

 1.00 (20)מאור נ  (30011)קוד דואר כמותי: ( 1) (SMSקבלת מיסרון ) .4

 (30063)קוד דואר כמותי:  אישור רשום פרטני לשולח דבר דואר רשום .5
 (745)מאור ש 

20.30 

לנמענים בדואר רשום ובדואר חבילות למשלחים  SMSתעריף למשלוח  .6
 המצרפים למשלוחים קובץ נמענים כולל מספרים ניידים

0.30 

מסירת דבר דואר אשר דמי המשלוח עבורו  משולמים על ידי הנמען  .7
 לכל יחידה -

 
 חינם

 השולח לפי בקשת -החזרת מכתב פרסומי שלא נמסר לתעודתו  .8
 

במחיר 
 המקורי

החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפנייתה למען אחר       .9
 (271)מאור ש 

במחיר 
 המקורי

שימוש בשק נעול לצורכי משלוח דברי דואר וקבלת דברי דואר בבית  .10
 הדואר

 

 151.60 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר -
 12.80 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר -
 78.10 החלפת שק נעול -

  (2019)לשנת  שימוש בתא דואר .11
  (2019)לשנת  תא דואר רגיל -
 225.00 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר -
 412.00 לשנתיים המתחילות באחד בחודש ינואר -
 600.00 שנים המתחילות באחד בחודש ינואר 3 -ל -
 20.50  וארלכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינ - 

  (2019)לשנת  !באילת בלבד תא דואר רגיל -
 192.31 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר -
 352.14 לשנתיים המתחילות באחד בחודש ינואר -
 512.82 שנים המתחילות באחד בחודש ינואר 3 -ל -
 17.52  לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר - 
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תעריף חדש  םפני –שירותים שונים 
בש"ח  כולל 

 מע"מ 
 

  (2019)לשנת  תא דואר כפול-
 423.00 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר  -
 750.00 לשנתיים המתחילות באחד בחודש ינואר  -
 1,103.00 שנים המתחילות באחד בחודש ינואר 3 -ל -
 37.80  לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר -
  (2019)לשנת  ל  באילת בלבד!תא דואר כפו-
 361.54 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר  -
 641.03 לשנתיים המתחילות באחד בחודש ינואר  -
 942.74 שנים המתחילות באחד בחודש ינואר 3 -ל -
 32.31 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר -
 44.30 (1702, פגום 1701החלפת מנעול בתא דואר ) -
 חינם מתן תא דואר במרכז חלוקה -

 10.10 (719)מאור ש . חוק נתוני אשראי12
 10.10 . חוק נתוני אשראי  לשירות זיהוי לקוח לבקשת צד שלישי13
( 742)מאור ש ₪(  10אגרת משכון ₪  +  51.60)עמלת משכון . בדיקת משכון רכב 14

 (743)מאור ש 
61.60 

 
 .( שירות נלווה לדואר רשום1) 
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תעריף חדש בש"ח   פנים –שירותים שונים  

 כולל מע"מ 

 18.00 (756)מאור ש . קבלת "שובר/י הטבה לרכב" 15
    -אגרת שירות . 16

)קוד דואר בתוספת לדמי המשלוח  -מסירת דבר דואר בגוביינא  -
 (16)מאור נ  (30020כמותי: 

9.40 

 9.40 (16)מאור נ ם מסירתו בבית דוארחיפוש דבר דואר לש -
חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש של קבלה  -

 (16)מאור נ לכל יום -על מסירת חבילה, בדיקת מסמכים 
9.40 

החזרת דבר דואר, שינוי שם הנמען או המען של דבר דואר לפי  -
 (16)מאור נ בקשת השולח

9.40 

 9.40 (717)מאור ש העתק קבלה -
 (30056)קוד דואר כמותי: אריזה מחדש של חבילה לפני מסירתה  -

 (16)מאור נ 
9.40 

אחסנת עשרה מכתבים )מאותו שולח או אל אותו נמען( או  -
 -יום מיום שנשלחה הודעה  20שלא נדרשו תוך  או צרורחבילה 

 (16)מאור נ  (30062)קוד דואר כמותי: לכל יום או חלק ממנו 

9.40 

זכות השימוש בתא דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם  העברת-
 (4) (16)מאור נ  המשתמש למעט שינוי מלועזית לעברית 

9.40 

תעריף בגין הוצאות גבייה במקרה בו לקוח השולח דואר .  17
ואשר לא שילם את דמי הדואר או  בקופת בית המיוןבמרוכז 

 (30161)קוד דואר כמותי:  ששילם אותם בחסר.

99.20 

"משלוח מבוטח" ביטוח דבר דואר, לרבות חבילה שערך תכולתו  .18
ש"ח  1,000לכל  -ש"ח  25,000לפי הצהרת השולח אינו עולה על 

 )*( תוספת לדמי המשלוח -או חלק מהם, מערכו של דבר הדואר 

 

)מאור  (30040)קוד דואר כמותי: כאשר דבר הדואר אינו מכיל תכשיטים  -
 (6נ 

4.70 

 16.50 (9)מאור נ  (   30041)קוד דואר כמותי: דבר הדואר מכיל תכשיטים  כאשר -
 19.90 )**(  הדואר בא אליי .19

 

דבר דואר שלפי בקשת השולח קיימת לגביו אחריות מוגדלת של החברה ושיעור הפיצוי המרבי בעדו,  –* "משלוח מבוטח"  
ולפני מסירתו לדי הנמען או למען המיועד למסירה, לאחר סיום   בשל אבדן, גניבה או נזק שאירעו לו לאחר קבלתו למשלוח

 בהתקיים תנאים אלה:₪  25,000 -הליכי הבירור לגבי גורלו, הוא כדי שוויו אך לא למעלה מ
 ניתן לשולח אישור על קבלתו למשלוח ומסירתו טעונה אישור. (1)
 בעת קבלתו למשלוח הצהיר השולח על ערכו. (2)
 עד האחריות המוגדלת שולמו במלואם ובמועדם.דמי משלוח לרבות התשלום ב (3)

 ש"ח. 8.00התעריף באילת  (4)
 

 ** "הדואר בא אליי" :
לקבל את סוגי דברי הדואר הבאים: חבילות, דברי דואר רשומים ודברי דואר גדולים  ללקוח  . השירות מאפשר 1

 רגילים הממתינים לו ביחידת הדואר, באמצעות שליח עד הבית.
כל היחידות בערים:כפר סבא, רעננה, הוד השרון, רמת השרון, הרצלייה, באר שבע, דימונה, ערד, . השירות יינתן ב2

 אשדוד, אשקלון, גן יבנה ומבשרת ציון  
 .171.התשלום עבור השירות יבוצע בעת הזמנת השירות במוקד 3
 . השירות יינתן אך ורק לכתובת הרשומה ע"ג הפריט4
 ים במיסים.. השירות לא יינתן לפריטים חייב5
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תעריף חדש  פנים –שירותים שונים  
בש"ח  כולל 

 מע"מ 
  הפקדת דברי דואר בבתי דואר לשם מסירה לנמענים .20

  (1)כנגד הצגת מסמך מטעם השולח   - 
 1.80 (30110)קוד דואר כמותי: גרם  50עד  -
 2.10 (30111)קוד דואר כמותי: גרם  100גרם ועד  50מעל  -
 2.30 (30112)קוד דואר כמותי: גרם  250גרם ועד  100מעל  -
 3.10 (30113)קוד דואר כמותי: גרם  500גרם ועד  250מעל  -
 4.40 (30114)קוד דואר כמותי: גרם  1000גרם ועד  500מעל  -
 5.70 (30115)קוד דואר כמותי: ק"ג  5ק"ג ועד  1מעל  -
 7.00 (30116מותי: )קוד דואר כק"ג  20ק"ג ועד  5מעל  -         

  (1)ללא הצגת מסמך מטעם השולח   - 
 0.70 (30117)קוד דואר כמותי: גרם  50עד  -
 0.80 (30118)קוד דואר כמותי: גרם  100גרם ועד  50מעל  -
 1.50 (30119)קוד דואר כמותי: גרם  250גרם ועד  100מעל  -
 1.80 (30120)קוד דואר כמותי: גרם  500גרם ועד  250מעל  -
 3.20 (30121)קוד דואר כמותי: גרם  1000גרם ועד  500מעל  -
 4.30 (30122)קוד דואר כמותי: ק"ג  5ק"ג ןעד  1מעל  -
 5.70 (30123)קוד דואר כמותי: ק"ג  20ק"ג ועד  5מעל  -                

עיטוף תכולתם של דברי דואר בבית הדואר במעטפות נושאות מען שהכין  .21
לכל דבר דואר במשקל  -לשם העברתם אליו במרוכז, ועל חשבונו  הנמען

 גרם 100עד 

 
 
1.00 

 17.60 כל הזמנה –. הזמנת מוצרים ושירותים באמצעות טפסים או קטלוגים 22
הצבת גלויות או מעטפות החזר בתא, במיצג עלונים או הפצת מידע לציבור  .23

 (2)א(פריטים לחודש לת 100מטעם גוף ציבורי )לפחות 
25.10 

ס"מ לצורך פרסום  70X50השכרת שטח קיר להצבת כרזה בגודל עד  .24
 20-ו 19במסגרת שירותים כמפורט בסעיפים 

 סניפים 250עד  -הצבת כרזה ב -       
 סניפים  250מעל  -הצבת כרזה ב -       

 
 

60.20 
50.20 

 ס"מ 60*45. הצבת מתקני פרסום ביחידות הדואר בגודל 25
 סניפים לחודש ליחידה 250להצבה ב: עד  -   
 סניפים לחודש ליחידה  250להצבה ב: מעל  -   

 
210.90 
175.70 

 
 פעמים בשעה( 4שניות  20)התעריף לפרסום של סרטון עד . פרסות במסכי הפלזמה ביחידות דואר  26

תעריף  
פרסום 
      לחודש
 ()ללא מע"מ

תעריף 
פרסום 
 לחודש

 )ללא מע"מ

תעריף 
ום פרס

 לחודש   
 ()ללא מע"מ

תעריף        
פרסום       

 לחודש           
 ()ללא מע"מ

 
 גודל הסניף

פרסום ב 
10- 1 

 יחידות

פרסום ב 
50- 11 

 יחידות 

פרסום ב 
100- 51 

 יחידות 

פרסום 
 –בלמעלה מ 

 יחידות  100

 סניף גדול
 פעולות בשנה(  200,000)מעל  

991.50  ₪ 694.10  ₪ 495.80  ₪ 297.50  ₪ 

 סניף בינוני
 פעולות בשנה( 200,000עד 100,000-)מ

743.60  ₪ 520.60  ₪ 371.80  ₪ 223.10  ₪ 

 סניף קטן
 פעולות בשנה( 100,000 -)פחות מ

594.90  ₪ 416.40  ₪ 297.50  ₪ 178.50  ₪ 
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 2.40 כל ק"ג -הובלת חבילות עיתונים בשירות לילה  .27
 270.10 וי שנתי(אספקת הודעות לקהל )מינ .28
בנוסף לאגרת הרשם ולתשלום  לבעל  -. שאילתא לרשם החברות 29

 )הזמנת מסר ממאגר מידע( הגישה המורשה למאגר הרשם
 

 11.60 בחיוב באמצעות כרטיס אשראי או במזומן -
  משלוח המידע למזמין השאילתא -

 2.50 בדואר רגיל -
 3.90 עמוד ראשון -בפקסימילה  -

 2.00 כל עמוד נוסף -                       
 19.10 באמצעות שליח -

 
 .100מספר פריטים מינימלי    (1)
 (  כפוף לאישור מוקדים של הפריטים המוצבים.2)

 
תעריף חדש בש"ח   פנים –שירותים שונים  

 כולל מע"מ 

  . שירותי צילום 30

 0.40 (746אור ש )מצילומים  10לכול דף עד  4Aגודל  -צילום דף שחור/לבן

 0.40 (746)מאור ש צילומים ומעלה 11לכול דף  4Aגודל  -צילום דף שחור/לבן

 5.00 (747)מאור ש צילומים  10לכול דף עד  4Aגודל  -צילום דף צבעוני

צילומים      49צילומים ועד   -מ11לכול דף  4Aגודל  -צילום דף צבעוני
 (747)מאור ש 

3.00 

 2.70 (747)מאור ש צילומים ומעלה 50לכול דף  4Aודל ג -צילום דף צבעוני

 0.70 (748)מאור ש צילומים 10לכול דף עד  3Aגודל  -צילום דף שחור/לבן

 0.50 (748)מאור ש צילומים 49ועד   11 -לכל דף מ 3Aגודל  -צילום דף שחור/לבן

 0.50 צילומים ומעלה 50לכול דף  3Aגודל  -צילום דף שחור/לבן

 5.00 (742)מאור ש צילומים 10לכול דף עד  3Aגודל  -ף צבעוניצילום ד

 4.10 (742)מאור ש צילומים 49ועד   11 -לכל דף מ 3Aגודל  -צילום דף צבעוני

 4.10 צילומים ומעלה 50לכול דף  3Aגודל  -צילום דף צבעוני

 
  לחודש -. בידוק בטחוני כולל שיקוף31

 1,664.00 דקות מידי יום )לחודש( 10עבור 
 832.00 דקות נוספות מידי יום או חלק מהן 5לכל                 
 11.50 תעריף שיקוף חבילה                

  לחודש –.  העברת הדואר המשוקף לנמען באמצעות בלדר 32
 2,643.00 לשעה מידי יום )לחודש(

 1,321.00 דקות  נוספות מידי יום או חלק מהן 30לכל                 
)התעריף הינו עבור בידוק בלבד, לא כולל איסוף,  . בידוק בטחוני כולל שיקוף33

 טיפול ומסירה(.
 

 75.60 דקות 10עבור 
 38.30 דקות נוספות או חלק מהן 5לכל 
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לקוחות דואר  . קובץ מידע ממערכת מענים *34
 כמותי**

 יתר הלקוחות

 9,360.00 2,808.00 (30068 30064)קוד דואר כמותי:  תשלום שנתי  34.1
)קוד דואר כמותי:  עדכון בסיס נתונים פעם בחצי שנה 34.2

30065   30069) 
1,755.00 5,850.00 

 30066)קוד דואר כמותי: עדכון בסיס נתונים פעם ברבעון 34.3
30070) 

878.50 2,925.00 

 30067)קוד דואר כמותי: עדכון בסיס נתונים פעם בחודש  34.4
30071) 

439.20 1,463.50 

קובץ רשימת "נרדפים" לשמות רחובות וישובים   34.5
 . (30072)קוד דואר כמותי: שנאספו על ידי הדואר

1,170.00  

 
 * קובץ המענים מכיל מידע רלוונטי הדרוש לאיתור מיקוד ובנוסף גם את רשימת הרחובות בישובים 

 איתור מיקוד( ה"לא מחולקים" )ישובים בהם לא נדרש שם רחוב לצורך 
 מערכת מענים. -השירות יינתן באמצעות אגף התפעול  

 ** לקוחות המוגדרים כשולחי דואר כמותי במערכת "דואר כמותי".
 

   טיוב ידני של קבצי כתובות  35
 409.50 (30074)קוד דואר כמותי:  עבור טיוב ידני של קובץ )לכל קובץ(

 1.17 (30073)קוד דואר כמותי:  שטויבה )לכל רשומה(עבור כל רשומה בודדת                  
 
 הטיוב הידני מתבצע כאשר לא ניתן לבצע טיוב אוטומטי עבור כל הרשומות בקובץ המענים שנתקבל מהלקוח. •
 
 

חלוקת עיתון/אוגדן עיתונים ביום שישי כאשר החלוקה נעשית באופן       .36
 מרוכז ליחידת דואר או לנקודה אחת

15.21 

 

  לד"ד יחיד –מסירת דבר דואר חוזר לספקי שירותי דואר   . 37
                           (30140)קוד דואר כמותי: 

0.426 

 

   . רישום עיתון בחברת הדואר38
  916.00  לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר -      

 77.30  לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בינואר  -      
 

 19.80  (335)קוד שירות במאור ב"מרכז המבקרים". ביקור 39

. ביקור קבוצתי סגור ב"מרכז המבקרים" של 40
 חברת דואר ישראל )*( 

 396.60 

 

 18בנוסף לדמי כניסה למרכז המבקרים של  *
 

.  קובץ כתובות מעודכנות המועבר אחת לחודש לבעלי היתר 41
 כמותי( 30075)למשלוח דואר כמותי 

166.30 

 

 כמותי( 10032)  משלוח חבילות כמותי במסירה מרוכזת לנמען אחד. 42
(1,2) 

תעריף חדש בש"ח  
 כולל מע"מ 

 16.38 1-100כמות   42.1
 15.21 101-500כמות   42.2
 12.87 501-1,000כמות  42.3
 11.12 1,001-3,000כמות  42.4
 8.19 ומעלה 3,000כמות  42.5

 

 ק"ג. 5קל של עד השירות ניתן לחבילות במש   (1)
 (   השירות מיועד ללקוחות העסקיים בתחום הסחר המקוון בארץ.2)
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 שירותי דואר לחו"ל בדרך הים והיבשה
 

 )לוח ד'((, או דבר דפוס 1משלוח מכתב, גלויה, צרור קטן ). 1
 פריטים במשלוח 50עד  1.1
 

 1קבוצה  משקל )גרם(
( )מאור 41)

 (501מ 

( 42) 2קבוצה 
 (502)מאור מ 

 3קבוצה 
( )מאור 43)

 (503מ 

( 44) 4קבוצה 
 (504)מאור מ 

(  45) 5קבוצה 
 (505)מאור מ 

 3.20 גרם 100עד 
)קוד דואר  

כמותי: 
40050,4005

1,40052) 

3.20 
)קוד דואר  

כמותי: 
40060) 

3.20 
)קוד דואר  

כמותי: 
40070) 

3.20 
)קוד דואר  

כמותי: 
40080) 

3.20 
)קוד דואר  

כמותי: 
40090) 

 4.00 250ועד  100מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40053) 

4.10 
)קוד דואר  

כמותי: 
40063) 

4.60 
)קוד דואר  

כמותי: 
40073) 

4.50 
)קוד דואר  

כמותי: 
40083) 

4.20 
)קוד דואר  

כמותי: 
40093) 

 6.10 500ועד  250מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40054) 

6.40 
)קוד דואר  

כמותי: 
40064) 

7.50 
אר )קוד דו 

כמותי: 
40074) 

6.90 
)קוד דואר  

כמותי: 
40084) 

6.40 
)קוד דואר  

כמותי: 
40094) 

 11.50 1,000ועד  500מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40055) 

12.20 
)קוד דואר  

כמותי: 
40065) 

14.60 
)קוד דואר  

כמותי: 
40075) 

12.70 
)קוד דואר  

כמותי: 
40085) 

12.00 
)קוד דואר  

כמותי: 
40095) 

 19.90 2,000ועד  1,000מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40057,4005

9) 

27.60 
)קוד דואר  

כמותי: 
40067,40069) 

33.20 
)קוד דואר  

כמותי: 
40077,4007

9) 

28.30 
)קוד דואר  

כמותי: 
40087,40089) 

24.10 
)קוד דואר  

כמותי: 
40097,40099) 

 10.80 (2לכל ק"ג נוסף )
)קוד דואר  

כמותי: 
40059) 

11.60 
)קוד דואר  

כמותי: 
40069) 

14.30 
)קוד דואר  

כמותי: 
40079) 

11.70 
)קוד דואר  

כמותי: 
40089) 

11.30 
)קוד דואר  

כמותי: 
40099) 

 

 (5( )3פריטים במשלוח ) 50מעל  1.2
 

 1קבוצה  משקל )גרם(
(41) 

 2קבוצה 
(42) 

 3קבוצה 
(43) 

 4קבוצה 
(44) 

 5קבוצה 
(45) 

 2.02 גרם 20עד 
)קוד דואר  

ותי: כמ
40050) 

2.05 
)קוד דואר  

כמותי: 
40060) 

2.10 
)קוד דואר  

כמותי: 
40070) 

2.40 
)קוד דואר  

כמותי: 
40080) 

2.15 
)קוד דואר  

כמותי: 
40090) 

 2.26 50ועד  20מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40051) 

2.31 
)קוד דואר  

כמותי: 
40061) 

2.42 
)קוד דואר  

כמותי: 
40071) 

2.66 
)קוד דואר  

תי: כמו
40081) 

2.40 
)קוד דואר  

כמותי: 
40091) 

 2.64 100גרם ועד  50מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40052) 

2.72 
)קוד דואר  

כמותי: 
40062) 

2.93 
)קוד דואר  

כמותי: 
40072) 

3.08 
)קוד דואר  

כמותי: 
40082) 

2.80 
)קוד דואר  

כמותי: 
40092) 

 3.59 250ועד  100מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 

3.73 
)קוד דואר  

כמותי: 

4.19 
)קוד דואר  

כמותי: 

4.11 
)קוד דואר  

כמותי: 

3.79 
)קוד דואר  

כמותי: 
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40053) 40063) 40073) 40083) 40093) 
 
 

 (5( )3פריטים במשלוח ) 50מעל 
 

 5.56 500ועד  250מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40054) 

5.85 
)קוד דואר  

כמותי: 
40064) 

6.80 
)קוד דואר  

כמותי: 
40074) 

6.24 
)קוד דואר  

כמותי: 
40084) 

5.85 
)קוד דואר  

כמותי: 
40094) 

 7.99 750ועד  500מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40055) 

8.45 
)קוד דואר  

כמותי: 
40065) 

10.02 
)קוד דואר  

כמותי: 
40075) 

8.88 
)קוד דואר  

כמותי: 
40085) 

8.39 
)קוד דואר  

כמותי: 
40095) 

 10.43 1,000ועד  750מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40056) 

11.05 
)קוד דואר  

כמותי: 
40066) 

13.24 
)קוד דואר  

כמותי: 
40076) 

11.51 
)קוד דואר  

כמותי: 
40086) 

10.93 
)קוד דואר  

כמותי: 
40096) 

 14.08 1,500ועד  1,000מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40057) 

14.96 
)קוד דואר  

כמותי: 
40067) 

18.08 
)קוד דואר  

: כמותי
40077) 

15.46 
)קוד דואר  

כמותי: 
40087) 

14.74 
)קוד דואר  

כמותי: 
40097) 

 18.94 2,000ועד  1,500מעל 
)קוד דואר  

כמותי: 
40058,40059) 

 

20.15 
)קוד דואר  

כמותי: 
40068,40069

) 
 
 

24.53 
)קוד דואר  

כמותי: 
40078,4007

9) 
 
 

20.73 
)קוד דואר 

כמותי: 
40088,40089) 

 

19.82 
דואר  )קוד 

כמותי: 
40098,4009

9) 
 
 

 10.89 (2)לכל ק"ג נוסף 
)קוד דואר  

כמותי: 
40059) 

11.57 
)קוד דואר  

כמותי: 
40069) 

14.05 
)קוד דואר  

כמותי: 
40079) 

11.70 
)קוד דואר  

כמותי: 
40089) 

11.33 
)קוד דואר  

כמותי: 
40099) 

      

 
 
 
 

 

 
 )לוח ה'( שק ישיר של דברי דפוס למען אחד. 2

 

 קבוצה  משקל )גרם(
1 
(51) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40110) 
)מאור 

 (521מ 

 קבוצה
2 
(52) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40111) 
)מאור 

 (522מ 

 קבוצה
3 
(53) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40112) 
)מאור 

 (523מ 

 קבוצה
4 
(54) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40113) 
)מאור 

 (524מ 

 קבוצה
5 
(55) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40114) 
 )מאור

 (525מ 

 קבוצה
6 
(56) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40115) 
)מאור 

 (526מ 

 קבוצה
7 
 (57) 

)קוד 
דואר 
כמותי
40116) 
)מאור 

 (527מ 

 קבוצה
8 
(58) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40117) 
)מאור 

 (528מ 

 קבוצה
9 
 (59) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40118) 
)מאור 

 (529מ 

 125.40 222.60 139.30 106.70 92.50 71.80 60.20 51.40 42.40 ק"ג 5עד 

 לכל ק"ג נוסף
 ק"ג( 28)עד 

12.20 13.40 11.80 13.50 15.20 14.00 14.20 15.70 14.20 
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 (4)לוח ה'( ) שק ישיר של דברי דפוס בתעריף מוזל למען אחד. 3

  

 קבוצה  משקל )גרם(
1 
(51) 

)קוד 
דואר 
כמותי
40120) 
)מאור 

 (531מ 

 קבוצה
2 
(52) 

)קוד 
דואר 
יכמות

40121) 
)מאור 

 (532מ 

 קבוצה
3 
(53) 

)קוד 
דואר 
כמותי
40122) 
)מאור 

 (533מ 

 קבוצה
4 
(54) 

)קוד 
דואר 
כמותי
40123) 
)מאור 

 (534מ 

 קבוצה
5 
(55) 

)קוד 
דואר 
כמותי
40124) 
)מאור 

 (535מ 

 קבוצה
6 
(56) 

)קוד 
דואר 
כמותי
40125) 
)מאור 

 (536מ 

 קבוצה
7 
 (57) 

)קוד 
דואר 
כמותי
40126) 
)מאור 

 (537 מ

 קבוצה
8 
(58) 

)קוד 
דואר 
כמותי
40127) 
)מאור 

 (538מ 

 קבוצה
9 
 (59) 

)קוד  
דואר 

כמותי: 
40128) 

)מאור     
 (539מ 

 124.20 221.30 138.00 105.40 91.30 70.60 59.00 50.20 41.20 ק"ג 5עד 

לכל ק"ג נוסף 
 ק"ג( 28)עד 

12.20 13.40 11.80 13.50 15.20 14.00 14.20 15.70 14.20 

 

 חינם. –משלוח כתבים ואביזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים בלבד  .4
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   )לוח ו'(. משלוח חבילה 5
 

 
משקל 
 )גרם(   

קבוצה  
1 (61) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40130) 
)מאור 

 (541מ 

קבוצה  
2  (62) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40131) 
)מאור 

 (542מ 

קבוצה  
3 (63) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40132) 
)מאור 

 (543מ 

 4ה קבוצ
(64) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40133) 
)מאור 

 (544מ 

 5קבוצה  
(65) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40134) 

)מאור מ 
545) 

קבוצה  
6 (66) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40135) 
)מאור 

 (546מ 

קבוצה  
7 (67) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40136) 
)מאור 

 (547מ 

קבוצה  
8 (68) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40137) 
)מאור 

 (548מ 

קבוצה  
9 (69) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40138)  
)מאור 

 (549מ 

קבוצה 
10 (70) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40139) 
)מאור 

 (550מ 

קבוצה 
11 (71) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
40140) 
)מאור 

 (551מ 

 5עד 
פריטים 
במשלוח  

 ק"ג ראשון

65.0 66.0 91.0 103.0 73.0 79.0 89.0 76.0 79.0 80.0 107.0 

לכל ק"ג 
 20נוסף עד 

 ק"ג
 

13.50 8.00 9.40 11.90 5.50 13.00 10.70 10.10 16.50 21.50 37.60 

 10עד  6מ
פריטים 
במשלוח  

 ק"ג ראשון
 

62.0 64.0 87.0 99.0 70.0 76.0 85.0 73.0 75.0 77.0 103.0 

לכל ק"ג 
 20נוסף עד 

 ק"ג
 

12.90 7.80 9.00 11.40 5.30 12.50 10.30 9.70 15.80 20.70 36.00 

 25עד  11מ 
פריטים 
במשלוח  

 ק"ג ראשון
 

60.0 63.0 83.0 94.0 67.0 73.0 81.0 70.0 72.0 74.0 98.0 

מעל  נוסף 
 ק"ג 20עד 

 

12.30 7.60 8.60 10.90 5.00 12.00 9.80 9.30 15.10 19.80 34.40 

  25מעל 
פריטים 
במשלוח  

 ק"ג ראשון
 

57.0 61.0 80.0 90.0 64.0 69.0 78.0 66.0 69.0 70.0 94.0 

לכל ק"ג 
 20נוסף עד 

 ק"ג

11.80 7.40 8.20 10.40 4.80 11.40 9.40 8.90 14.40 18.90 32.90 

 
 ק"ג. 2גרם ועד  100התשלום המינימלי עבור צרור קטן הוא לפי  (1)

 ק"ג. 5התשלום לדברי דפוס בלבד, עד  (2)

 )לא כולל מע"מ( ברבעון קלנדרי, ₪ אלף  300שלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של על מ 10%תינתן הנחה בשיעור של  (3)
 בלא תלות במאפייני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי.          

 עבור דברי דפוס אשר הודפסו בבתי דפוס בארץ.(    4)
 ק"ג. 2גרם ועד  100התשלום המינימלי עבור צרור קטן הוא לפי  (5)

                    מכתבים דברי דפוס או צרורות, לפי העניין, הנשלחים לחוץ לארץ בדרך הים והיבשה או בדרך האוויר ומתקיימים  (6)
 בהם תנאים אלה בשעת דיוורים:          
 מכתבים דברי דפוס או צרורות, לפי העניין.  50-הדיוור בכל משלוח הוא של למעלה מ (  6.1)
 ם, דברי הדפוס או הצרורות,ביול ייקבע מראש על ידי פקיד הדואר ובלבד שהמכתביאופן ה (  6.2)

 העניין, לא יבוילו באמצעות בול דביק/תו  לפי         
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 שירותי דואר לחו"ל בדרך האוויר

 

                  ) לוח א' (  (, או דבר דפוס1משלוח מכתב, גלויה, צרור קטן ) .1

 1קבוצה  משקל )גרם( 
(11) 

)מאור   
 (601מ 

 2קבוצה 
(12) 

)מאור  
 (602מ 

 3קבוצה 
(13) 

)מאור  
 (603מ 

 4קבוצה 
 (14) 

)מאור  
 (604מ 
 

 5קבוצה 
 

)מאור 15
 (605מ 

 6קבוצה 
(16) 

)מאור    
 (606מ 

 8.30 (5) גרם 100עד 
50100,5010

1,50102 

9.00 
50110,501
11,50112 

7.40 
50120,501
21,50122 

6.50 
50130,501
31,50132 

8.30 
50140,501
41,50142 

7.00 
50150,5015

1,50152 

 6.90 מכונות ביול גרם 100עד 
50300,5030

1,50302 

7.70 
50310,503
11,50312 

6.10 
50320,503
21,50322 

5.10 
50330,503
31,50332 

6.90 
50340,503
41,50342 

5.70 
50350,5035

1,50352 

 14.20 250ועד  100מעל 
50103 

15.80 
50113 

11.10 
50123 

9.30 
50133 

14.60 
50143 

11.00 
50153 

 12.70 מכונות ביול 250ועד  100מעל 
50303 

14.20 
50313 

9.50 
50323 

7.70 
50333 

13.00 
50343 

9.40 
50353 

 23.50 500ועד  250מעל 
50104 

26.50 
50114 

16.30 
50124 

13.10 
50134 

24.40 
50144 

16.80 
50154 

 21.90 ביולמכונות  500ועד  250מעל 
50304 

24.90 
50314 

14.80 
50324 

11.50 
50334 

22.80 
50344 

15.20 
50354 

 35.00 750ועד  500מעל 
50105 

39.70 
50115 

22.80 
50125 

17.70 
50135 

36.60 
50145 

24.00 
50155 

 33.50 מכונות ביול 750ועד  500מעל 
50305 

38.10 
50315 

21.30 
50325 

16.20 
50335 

35.00 
50345 

22.40 
50355 

 46.50 1,000ועד  750מעל 
50106 

52.90 
50116 

29.30 
50126 

22.30 
50136 

48.80 
50146 

31.10 
50156 

מכונות  1,000ועד  750מעל 
 ביול

44.90 
50306 

51.30 
50316 

27.70 
50326 

20.80 
50336 

47.20 
50346 

29.50 
50356 

 63.70 1,500ועד  1,000מעל 
50107 

72.60 
50117 

38.90 
50127 

29.20 
50137 

67.00 
50147 

41.70 
50157 

מכונות  1,500ועד  1,000מעל 
 ביול

62.10 
50307 

71.10 
50317 

37.30 
50327 

27.60 
50337 

65.40 
50347 

40.10 
50357 

 86.50 2,000ועד  1,500מעל 
50108,5010

9 

98.90 
50118,501

19 

51.60 
50128,501

29 

38.30 
50138,501

39 

91.10 
50148,501

49 

55.80 
5158,50159 

מכונות  2,000ועד  1,500מעל 
 ביול

84.90 
50308,5030

9 

97.30 
50318,503

19 

50.10 
50328,503

29 

36.70 
50338,503

39 

89.60 
50348,503

49 

54.20 
50358,5035

9 

 34.40 (2)לכל ק"ג נוסף 
50109 

39.60 
50119 

19.30 
50129 

13.80 
50139 

36.50 
50149 

21.30 
50159 

 34.40 מכונות ביול"ג נוסף לכל ק
50309 

39.60 
50319 

19.30 
50329 

13.80 
50339 

36.50 
50349 

21.30 
50359 

 
 
 

 (7) (4) פרטים במשלוח 50כמותי, מעל  –לאומי יוצא בדרך האוויר -. דואר בין2

 4.50 גרם 20עד 
50100 

4.99 
50110 

4.47 
50120 

3.79 
50130 

4.39 
50140 

3.97 
50150 

 5.22 50 ועד 20מעל 
50101 

5.81 
50111 

4.89 
50121 

4.10 
50131 

5.15 
50141 

4.42 
50151 

 7.12 100ועד  50מעל 
50102 

7.99 
50112 

5.98 
50122 

4.90 
50132 

7.16 
50142 

5.63 
50152 

 11.82 250ועד  100מעל 
50103 

13.38 
50113 

8.67 
50123 

6.86 
50133 

12.14 
50143 

8.59 
50153 

 21.10 500ועד  250מעל 
50104 

24.03 
50114 

13.92 
50124 

10.64 
50134 

21.97 
50144 

14.37 
50154 

 32.61 750ועד  500מעל 
50105  

37.27 
50115 

20.41 
50125 

15.30 
50135 

34.18 
50145 

21.53 
50155 
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 44.08 1,000ועד  750מעל 
50106 

50.47 
50116 

26.85 
50126 

19.91 
50136 

46.34 
50146 

28.65 
50156 

 61.24 1,500ועד  1,000 מעל
50107 

70.21 
50117 

36.45 
50127 

26.78 
50137 

64.53 
50147 

39.26 
50157 

 84.04 2,000ועד  1,500מעל 
50108,501

09 

96.46 
50118,501

19 

49.20 
50128,501

29 

35.86 
50138,501

39 

88.72 
50148,501

49 

53.35 
50159 

 34.39 (2)לכל ק"ג נוסף 
50109 

39.56 
50119 

19.30 
50129 

13.81 
50139 

36.47 
50149 

21.31 
50159 

 
 
 
 

 )לוח א'(. משלוח שק ישיר בדרך האוויר 3
 1קבוצה משקל )גרם(

(11) 
)קוד 
דואר 

כמותי: 
50180) 
)מאור  

 (621מ 

 2קבוצה 
(12) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
50181) 
)מאור  

 (622מ 

 3קבוצה 
(13) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
50182) 
)מאור  

 (623מ 

 4צה קבו
(14) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
50183) 
)מאור  

 (624מ 

 5קבוצה 
(15) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
50184) 
)מאור  

 (625מ 

 6קבוצה 
(16) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
50185) 
)מאור  

 (626מ 

 7קבוצה 
 (17) 

)קוד 
דואר 

כמותי: 
50186) 
)מאור  

 (627מ 

 154.00 431.70 247.80 160.50 116.30 71.40 72.10 ק"ג 5עד 

עבור ק"ג נוסף או 
 28חלק ממנו )עד 

 ק"ג(

18.70 18.30 26.70 36.00 54.00 91.60 34.50 

 
 

 (6))לוח ג'(  גרם או חלק מהם 15לכל  עיתון מאת המערכת. 4
 

 תעריף 

 0.50 (51001)קוד דואר כמותי: ( 31) 1קבוצה 
 0.70 (51002)קוד דואר כמותי: ( 32) 2קבוצה 
 0.90 (51003דואר כמותי: )קוד ( 33) 3קבוצה 

 
 

ללא  - ק"ג 7עד  –משלוח כתבים ואביזרים לעיוורים המיועדים לשימוש עיוורים . 5
 )לוח ג'( תשלום
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 שירותי דואר לחו"ל בדרך האוויר
 

 
 
 
 
 

                                        )לוח ב'(. דואר חבילות לחו"ל דרך האוויר 6
 (4( , )3כמותי ) -משלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר יחידני-משלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר

 
קבוצה  משקל )גרם(

1 
(21) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50200
)מאור 

 (641מ 

קבוצה 
2 
(22) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50201
)מאור 

 (642מ 

קבוצה 
3 
(23) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50202
)מאור 

 (643מ 

קבוצה 
4 
(24) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50203
)מאור 

 (644מ 

קבוצה 
5 
(25) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50204
)מאור 

 (645מ 

קבוצה 
1 
(21) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50200
)מאור 

 (661מ 

קבוצה 
2 
(22) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50201
)מאור 

 (662מ 

קבוצה 
3 
(23) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50202
)מאור 

 (663מ 

קבוצ
 4ה 
(24) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50203
)מאור 

 (664מ 

קבוצ
 5ה 
(25) 

)קוד 
דואר 
כמותי
50204
)מאור 

 (665מ 
 52.98 67.22 58.82 47.48 38.58 72.40 57.90 56.10 71.20 66.30 ק"ג 0.5עד 

לחצי ק"ג 
 20ועד נוסף 

 ק"ג

23.30 10.50 6.80 10.40 24.30 9.47 16.84 12.27 8.34 14.28 

 
 
 
 

 

 
 

 ק"ג.  2גרם ועד  100נימלי עבור צרור קטן הוא לפי התשלום המי (1)
 ק"ג. 5התשלום לדברי דפוס בלבד, עד  (2)
 חבילות גם אם יעדיהן ומשקלן שונים. 10(  מעל 3)
 )לא כולל מע"מ( ברבעון קלנדרי, ₪ אלף  300על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  10%(  תינתן הנחה בשיעור של 4)

 ני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי.בלא תלות במאפיי      
  גר' 100נושאים את התעריף של משלוח מכתב רגיל באוויר עד  13007וכן  גלוית באוויר קוד  13001קוד  –(  איגרת אוויר 5)

 בכל קב' ארצות.       

קטנה ממאה יחידות יחושב  מותנה לכמות של מינימום מאה עיתונים למשלוח, כשכמות העיתונים במשלוח( 6)
 התעריף על פי מכתב או חבילה, בהתאם למשקל.

( מכתבים דברי דפוס או צרורות, לפי העניין, הנשלחים לחוץ לארץ בדרך הים והיבשה או בדרך האוויר ומתקיימים בהם 7)
 תנאים אלה בשעת דיוורים:

 
 או צרורות, לפי העניין.  מכתבים דברי דפוס 50-הדיוור בכל משלוח הוא של למעלה מ  (7.1) 
  (  אופן הביול ייקבע מראש על ידי פקיד הדואר ובלבד שהמכתבים, דברי הדפוס או הצרורות,לפי   העניין,  7.2)

 לא יבוילו באמצעות בול דביק/תו ביול.         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 37 

 
 פריט יחיד

 קבוצת ארצות

 משקלים

קבוצה 
1 

קבוצה 
2 

קבוצה 
3 

קבוצה 
4 

קבוצה 
5 

קבוצה 
6 

קבוצה 
7 

קבוצה 
8 

קבוצה 
9 

קבוצה 
10 

קבוצה 
11 

קבוצה 
12 

קבוצה 
13 

 אזור מאור
91 92 93 94 95 96 97 98 99 90 100 110  120 

 :מאור קוד
701 702 703 704 705 706 707 708 709 790 780 770 460 

 129 129 184 121 165 125 104 110 100 112 120 116 95 ק"ג 0.5עד 

 60086 60083 60080 60077 60074 60071 60068 60065 60062 60059 60056 60053 60050 קוד כמותי:

ועד  0.5מעל 
 ק"ג 1

118 143 127 130 127 132 137 146 188 138 196 147 147 

 60087 60084 60081 60078 60075 60072 60069 60066 60063 60060 60057 60054 60051 קוד כמותי:

ק"ג נוסף  1כל 
 או חלק ממנו

40.6 42.8 16.4 29.8 29.8 34 41.2 38.2 28.8 18.6 29.8 19.8 19.8 

 60088 60085 60082 60079 60076 60073 60070 60067 60064 60061 60058 60055 60052 קוד כמותי:

* 
             

 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 קוד יצואן:
 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 קוד איביי:

              
 פריטים לכל פריט החל מהפריט הראשון 5עד  2-מ

 761 771 781 791 719 718 717 716 715 714 713 712 711 קוד מאור:

 124 126 162 117 162 123 100 107 96 109 115 111 89 ק"ג 0.5עד 

 60086 60083 60080 60077 60074 60071 60068 60065 60062 60059 60056 60053 60050 קוד כמותי:

ועד  0.5מעל 
 ק"ג 1

114 137 120 125 120 127 128 143 180 130 174 138 138 

 60087 60084 60081 60078 60075 60072 60069 60066 60063 60060 60057 60054 60051 קוד כמותי:

ק"ג נוסף  1כל 
 או חלק ממנו

39 40.6 13.2 28.8 27.8 32 40 36 28 15 28.8 17 18 

 60088 60085 60082 60079 60076 60073 60070 60067 60064 60061 60058 60055 60052 קוד כמותי:

              

              
 החל מהפריט הראשון פריטים לכל פריט 10עד  6-מ

 762  772 782 792 729 728 727 726 725 724 723 722 721 קוד מאור:

 114 114 141 108 149 116 95 100 85 102 93 104 86 ק"ג 0.5עד 

 60086 60083 60080 60077 60074 60071 60068 60065 60062 60059 60056 60053 60050 קוד כמותי:

ועד  0.5מעל 
 ק"ג 1

108 125 105 114 96 114 118 131 167 121 151 129 129 

 60087 60084 60081 60078 60075 60072 60069 60066 60063 60060 60057 60054 60051 קוד כמותי:

ק"ג נוסף  1כל 
 או חלק ממנו

35 40.6 11.2 25.8 22.6 31 38.2 35 26 12 27.8 12.1 15 

 60088 60085 60082 60079 60076 60073 60070 60067 60064 60061 60058 60055 60052 קוד כמותי:
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 פריטים לכל פריט החל מהפריט הראשון 25עד  11-מ

 763 773 783 793 739 738 737 736 735 734 733 732 731 קוד מאור:

 112 112 130 106 147 112 92 95 81 97 91 102 79 ק"ג 0.5עד 

 60086 60083 60080 60077 60074 60071 60068 60065 60062 60059 60056 60053 60050 קוד כמותי:

 1וכד  0.5מעל 
 ק"ג

97 124 98  109 90 111 114 129 163 118 141 113 125 

 60087 60084 60081 60078 60075 60072 60069 60066 60063 60060 60057 60054 60051 קוד כמותי:

ק"ג נוסף  1כל 
 או חלק ממנו

34 40.6 10.7 22.6 19.6 29.8 37 34 25 11 25.8 10 12 

 60088 60085 60082 60079 60076 60073 60070 60067 60064 60061 60058 60055 60052 קוד כמותי:

              
 מהפריט הראשוןפריטים לכל פריט החל  25מעל 

 764  774 784 794 749 748 747 746 745 744 743 742 741 קוד מאור:

 107 107 127 100 145 110 90 91 77 93 90 100 66 ק"ג 0.5עד 

 60086 60083 60080 60077 60074 60071 60068 60065 60062 60059 60056 60053 60050 קוד כמותי:

 1ועד  0.5מעל 
 ק"ג

82 114 95 107 87 110 111 125 156 113 130 108 120 

 60087 60084 60081 60078 60075 60072 60069 60066 60063 60060 60057 60054 60051 קוד כמותי:

ק"ג נוסף  1כל 
 או חלק ממנו

33.4 40.6 8.7 19.6 16.4 28.8 36 33 24 10.4 24.8 9.0 11 

 60088 60085 60082 60079 60076 60073 60070 60067 60064 60061 60058 60055 60052 קוד כמותי:

 
 

 
 צבירת כמויות אפשרית במשלוח בודד בלבד. (1)
 למנויי דואר שליחים ושירות ליצואן קיימת אפשרות צבירה חודשית. (2)
 לפריט בגין איסוף.₪  7למנויי דואר שליחים ישנה תוספת של  (3)

 ₪ . 25,000ד וע₪ ,  1000לכל  ₪  EMS 5.90הרחבת אחריות )ביטוח( לשירות  (4)
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 POST     -ECOשירות  לחו"ל –שירותים שונים 
 

 
 1תעריפים קבוצה 

 
 
 

 ארצות הברית, אירלנד, נורבגיה, פינלנד, קנדה  -   1 קבוצה

        

סוג 
           שרות

משקל 
הפריט 
 בגרם

1-4 
 פריטים

5-25 
 פריטים

26-49 
 פריטים

50-100 
 פריטים

מעל 
100 

 יטיםפר

50-100 
פריטים 
 +קובץ

  101-500 
פריטים 
 +קובץ

501-1,000 
פריטים 
 +קובץ

1,001-5,000 
פריטים 
 +קובץ

 5,000מעל 
פריטים + 

 קובץ 

0-100 36.00 23.00 22.80 22.10 18.80 18.80 18.30 18.20 18.20 18.20 

דואר  קוד)
 (61122) (61122) (61122) (61122) (61122) (61114) (61114) (61114) (61114) (61114) (כמותי

 (62114) (62114) (62114) (62114) (62114) (יצואן קוד)

101-250 37.80 25.30 25.20 24.40 21.90 22.20 21.30 21.20 21.10 21.00 

דואר  קוד)
 (61123) (61123) (61123) (61123) (61123) (61115) (61115) (61115) (61115) (61115) (כמותי

 (62115) (62115) (62115) (62115) (62115) (יצואן קוד)

251-500 42.90 32.10 31.90 31.00 28.30 27.90 27.50 27.50 27.30 27.20 

דואר  קוד)
 (61124) (61124) (61124) (61124) (61124) (61116) (61116) (61116) (61116) (61116) (כמותי

 (62116) (62116) (62116) (62116) (62116) (יצואן קוד)

501-750 49.20 45.40 45.00 41.40 34.50 33.70 33.50 33.40 33.30 33.10 

דואר  קוד)
 (61125) (61125) (61125) (61125) (61125) (61117) (61117) (61117) (61117) (61117) (כמותי

 (62117) (62117) (62117) (62117) (62117) (יצואן קוד)

751-1,000 55.60 51.50 50.90 48.00 40.30 39.30 39.10 38.80 38.70 38.60 

דואר  קוד)
 (61126) (61126) (61126) (61126) (61126) (61118) (61118) (61118) (61118) (61118) (כמותי

 (62118) (62118) (62118) (62118) (62118) (יצואן קוד)

1,001-
1,500 63.80 59.40 59.10 55.50 52.30 54.50 50.80 50.50 50.30 50.10 

דואר  קוד)
 (61127) (61127) (61127) (61127) (61127) (61119) (61119) (61119) (61119) (61119) (כמותי

 (62119) (62119) (62119) (62119) (62119) (יצואן קוד)

1,501-
2,000 74.80 69.90 69.70 65.90 63.90 62.00 62.00 61.90 61.80 61.50 

דואר  קוד)
 (61128) (61128) (61128) (61128) (61128) (61120) (61120) (61120) (61120) (61120) (כמותי

 (62120) (62120) (62120) (62120) (62120) (יצואן קוד)

1כל  ג "ק 
 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 נוסף

דואר  קוד)
 (61129) (61129) (61129) (61129) (61129) (61121) (61121) (61121) (61121) (61121) (כמותי

 (62121) (62121) (62121) (62121) (62121) (יצואן קוד)
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 POST     -ECOשירות  לחו"ל –שירותים שונים 

 
 

 2תעריפים קבוצה 
 

זיל, בריטניה , גרמניה , הולנד ,הונג קונג,  יוון, יפן, ספרד , פולין  , אוסטריה , איטליה , בלגיה ,בר  -  2קבוצה 
 שוויץרוסיה ,צרפת , 

        

סוג 
           שרות

משקל 
הפריט 
 בגרם

1-4 
 פריטים

5-25 
 פריטים

26-49 
 פריטים

50-100 
 פריטים

מעל 
100 

 פריטים

50-100 
פריטים 
 +קובץ

  101-500 
פריטים 
 +קובץ

501-1,000 
טים פרי

 +קובץ

1,001-5,000 
פריטים 
 +קובץ

 5,000מעל 
פריטים + 

 קובץ 

0-100 36.00 33.10 32.30 29.70 21.90 21.40 21.30 21.30 21.30 21.20 

דואר  קוד)
 (60106) (60106) (60106) (60106) (60106) (61090) (61090) (61090) (61090) (61090) (כמותי

 (60090) (60090) (60090) (60090) (60090) (יצואן קוד)

101-250 37.80 34.90 34.10 31.50 24.00 23.40 23.30 23.30 23.30 23.20 

דואר  קוד)
 (60107) (60107) (60107) (60107) (60107) (61091) (61091) (61091) (61091) (61091) (כמותי

 (60091) (60091) (60091) (60091) (60091) (יצואן קוד)

251-500 42.90 39.90 39.00 36.30 27.70 27.00 26.90 26.90 26.90 26.90 

דואר  קוד)
 (60108) (60108) (60108) (60108) (60108) (61092) (61092) (61092) (61092) (61092) (כמותי

 (60092) (60092) (60092) (60092) (60092) (יצואן קוד)

501-750 49.20 46.20 45.20 42.30 31.90 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 

דואר  קוד)
 (60109) (60109) (60109) (60109) (60109) (61093) (61093) (61093) (61093) (61093) (כמותי

 (60093) (60093) (60093) (60093) (60093) (יצואן קוד)

751-1,000 55.60 52.40 51.20 48.50 37.10 36.00 36.00 36.00 36.00 36.00 

דואר  קוד)
 (60110) (60110) (60110) (60110) (60110) (61094) (61094) (61094) (61094) (61094) (כמותי

 (60094) (60094) (60094) (60094) (60094) (יצואן קוד)

1,001-
1,500 63.80 60.40 59.10 56.40 44.30 43.00 43.00 43.00 43.00 43.00 

דואר  קוד)
 (60111) (60111) (60111) (60111) (60111) (61095) (61095) (61095) (61095) (61095) (כמותי

 (60095) (60095) (60095) (60095) (60095) (יצואן קוד)

1,501-
2,000 74.80 71.10 69.60 66.90 54.60 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 

דואר  קוד)
 (60112) (60112) (60112) (60112) (60112) (61096) (61096) (61096) (61096) (61096) (כמותי

 (60096) (60096) (60096) (60096) (60096) (יצואן קוד)

1כל  ג "ק 
 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 נוסף

דואר  קוד)
 (60113) (60113) (60113) (60113) (60113) (61097) (61097) (61097) (61097) (61097) (כמותי

 (60097) (60097) (60097) (60097) (60097) (יצואן קוד)
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 POST     -ECOשירות  לחו"ל –שירותים שונים 

 
 

 3תעריפים קבוצה 
 

 :   דנמרק , פורטוגל , שבדיה 3  קבוצה

        

סוג 
           שרות

משקל 
הפריט 
 בגרם

1-4 
 פריטים

5-25 
 פריטים

26-49 
 פריטים

50-100 
 פריטים

מעל 
100 

 פריטים

50-100 
פריטים 
 +קובץ

  101-500 
פריטים 
 +קובץ

501-1,000 
פריטים 
 +קובץ

1,001-5,000 
פריטים 
 +קובץ

 5,000מעל 
פריטים + 

 קובץ 

0-100 35.80 33.60 33.50 30.40 23.50 23.00 22.80 22.60 22.50 22.50 

דואר  קוד)
 (60114) (60114) (60114) (60114) (60114) (61098) (61098) (61098) (61098) (61098) (כמותי

 (60098) (60098) (60098) (60098) (60098) (יצואן קוד)

101-250 39.40 37.20 37.10 34.00 26.90 26.30 26.10 25.90 25.80 25.70 

דואר  קוד)
 (60115) (60115) (60115) (60115) (60115) (61099) (61099) (61099) (61099) (61099) (כמותי

 (60099) (60099) (60099) (60099) (60099) (יצואן קוד)

251-500 46.00 43.80 43.70 40.50 32.50 31.80 31.60 31.40 31.20 31.00 

דואר  קוד)
 (60116) (60116) (60116) (60116) (60116) (61100) (61100) (61100) (61100) (61100) (כמותי

 (60100) (60100) (60100) (60100) (60100) (יצואן קוד)

501-750 54.30 52.20 52.00 48.70 38.20 37.30 37.10 36.90 36.70 36.40 

דואר  קוד)
 (60117) (60117) (60117) (60117) (60117) (61101) (61101) (61101) (61101) (61101) (כמותי

 (60101) (60101) (60101) (60101) (60101) (יצואן קוד)

751-1,000 61.90 59.80 59.60 56.30 43.10 42.00 41.80 41.60 41.40 41.20 

דואר  קוד)
 (60118) (60118) (60118) (60118) (60118) (61102) (61102) (61102) (61102) (61102) (כמותי

 (60102) (60102) (60102) (60102) (60102) (יצואן קוד)

1,001-
1,500 72.70 70.50 70.30 66.90 55.20 53.80 53.60 53.40 53.10 52.80 

דואר  קוד)
 (60119) (60119) (60119) (60119) (60119) (61103) (61103) (61103) (61103) (61103) (כמותי

 (60103) (60103) (60103) (60103) (60103) (יצואן קוד)

1,501-
2,000 87.30 85.10 84.90 81.40 66.20 64.70 64.30 64.20 64.00 63.70 

דואר  קוד)
 (60120) (60120) (60120) (60120) (60120) (61104) (61104) (61104) (61104) (61104) (כמותי

 (60104) (60104) (60104) (60104) (60104) (יצואן קוד)

1כל  ג "ק 
 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 30.40 נוסף

דואר  קוד)
 (60121) (60121) (60121) (60121) (60121) (61105) (61105) (61105) (61105) (61105) (כמותי

 (60105) (60105) (60105) (60105) (60105) (יצואן קוד)
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 POST     -ECOשירות  לחו"ל –שירותים שונים 

 
 

 4תעריפים קבוצה 
 
 טאיוון, : אוסטרליה4 קבוצה

        

סוג 
           שרות

משקל 
הפריט 
 בגרם

1-4 
 פריטים

5-25 
 פריטים

26-49 
 פריטים

50-100 
 פריטים

מעל 
100 

 פריטים

50-100 
פריטים 
 +קובץ

  101-
500 

פריטים 
 +קובץ

501-1,000 
פריטים 
 +קובץ

1,001-5,000 
פריטים 
 +קובץ

 5,000מעל 
פריטים + 

 קובץ 

0-100 41.40 37.20 37.10 35.20 25.60 25.00 24.90 24.90 24.90 24.90 

דואר  קוד)
 (61106) (61106) (61106) (61106) (61106) (כמותי

(60130
) 

(60130) (60130) (60130) (60130) 

 (60122) (60122) (60122) (60122) (60122) (יצואן קוד)

101-250 46.70 42.20 42.10 40.40 29.80 29.00 28.90 28.90 28.90 28.90 

דואר  קוד)
 (61107) (61107) (61107) (61107) (61107) (כמותי

(60131
) 

(60131) (60131) (60131) (60131) 

 (60123) (60123) (60123) (60123) (60123) (יצואן קוד)

251-500 56.40 51.40 51.30 49.80 38.00 37.00 36.90 36.90 36.90 36.90 

דואר  קוד)
 (61108) (61108) (61108) (61108) (61108) (כמותי

(60132
) 

(60132) (60132) (60132) (60132) 

 (60124) (60124) (60124) (60124) (60124) (יצואן קוד)

501-750 67.90 62.40 62.30 60.90 49.30 48.00 47.90 47.90 47.90 47.90 

דואר  קוד)
 (61109) (61109) (61109) (61109) (61109) (כמותי

(60133
) 

(60133) (60133) (60133) (60133) 

 (60125) (60125) (60125) (60125) (60125) (יצואן קוד)

751-1,000 78.50 72.50 72.30 71.30 59.60 58.00 57.90 57.90 57.90 57.90 

דואר  קוד)
 (61110) (61110) (61110) (61110) (61110) (כמותי

(60134
) 

(60134) (60134) (60134) (60134) 

 (60126) (60126) (60126) (60126) (60126) (יצואן קוד)

1,001-
1,500 94.40 87.60 87.30 86.70 75.10 73.00 72.90 72.90 72.90 72.90 

דואר  קוד)
 (61111) (61111) (61111) (61111) (61111) (כמותי

(60135
) 

(60135) (60135) (60135) (60135) 

 (60127) (60127) (60127) (60127) (60127) (יצואן קוד)

1,501-
2,000 116.10 108.10 107.80 107.60 94.80 92.00 92.00 92.00 92.00 92.00 

דואר  קוד)
 (61112) (61112) (61112) (61112) (61112) (כמותי

(60136
) 

(60136) (60136) (60136) (60136) 

 (60128) (60128) (60128) (60128) (60128) (יצואן קוד)

1כל  ג "ק 
 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 נוסף

דואר  קוד)
 (61113) (61113) (61113) (61113) (61113) (כמותי

(60137
) 

(60137) (60137) (60137) (60137) 

 (60129) (60129) (60129) (60129) (60129) (יצואן קוד)
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 POST     -ECOשירות  לחו"ל –שירותים שונים 
 

 : דרום קוריאה, תאילנד5 קבוצה

        

סוג 
           שרות

משקל הפריט 
 בגרם

1-4 
 פריטים

5-25 
 פריטים

26-49 
 פריטים

50-100 
 פריטים

מעל 
100 

 פריטים

50-100 
פריטים 
 +קובץ

  101-
500 

פריטים 
 +קובץ

501-
1,000 

פריטים 
 +קובץ

1,001-
5,000 

פריטים 
 +קובץ

מעל 
5,000 

פריטים 
 + קובץ 

0-100 32.40 29.10 29.00 28.60 27.00 26.00 25.90 25.50 25.00 24.50 

 61130 61130 61130 61130 61130 (כמותי דואר קוד)

 62130 62130 62130 62130 62130 (יצואן קוד) 61138 61138 61138 61138 61138

101-250 37.20 34.00 33.90 33.40 31.90 31.00 30.90 29.50 29.00 28.50 

 61131 61131 61131 61131 61131 (כמותי דואר קוד)

 62131 62131 62131 62131 62131 (יצואן קוד) 61139 61139 61139 61139 61139

251-500 48.90 45.70 45.60 45.10 43.30 42.00 41.90 41.50 41.00 40.50 

 61132 61132 61132 61132 61132 (כמותי דואר קוד)

 62132 62132 62132 62132 62132 (יצואן קוד) 61140 61140 61140 61140 61140

501-750 61.50 58.70 58.60 57.90 55.60 54.00 53.90 53.50 53.00 52.50 

 61133 61133 61133 61133 61133 (כמותי דואר קוד)

 62133 62133 62133 62133 62133 (יצואן קוד) 61141 61141 61141 61141 61141

751-1,000 77.10 74.20 74.00 73.40 70.70 69.00 68.90 68.50 68.00 67.50 

 61134 61134 61134 61134 61134 (כמותי דואר קוד)

 62134 62134 62134 62134 62134 (יצואן קוד) 61142 61142 61142 61142 61142

1,001-1,500 96.50 93.50 93.40 92.70 90.40 89.00 88.90 88.50 88.00 87.50 

 61135 61135 61135 61135 61135 (כמותי דואר קוד)

 62135 62135 62135 62135 62135 (יצואן קוד) 61143 61143 61143 61143 61143

1,501-2,000 122.40 119.30 119.20 118.50 115.90 115.60 115.40 115.00 114.50 114.00 

 61136 61136 61136 61136 61136 (כמותי דואר קוד)

 62136 62136 62136 62136 62136 (יצואן קוד) 61144 61144 61144 61144 61144

ק"ג נוסף 1כל   50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 50.40 

תיכמו דואר קוד) ) 62137 62137 62137 62137 62137 61145 61145 61145 61145 61145 

 
 השירות ניתן רק למדינות  נבחרות המופיעות בראש הטבלה.  .1
 אפשרות למעקב ממוחשב אחר סטאטוס הפריט בכל תחנה בדרך.  .2
 בהתאם לתנאי השירות . 100$במקרה של אובדן הפריט יינתן פיצוי בגובה של עד  .3
 ימי עסקים. 7עד  5הגעה  תוך  –רבית המדינות טיב השירות למ .4
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 EMS -קבוצות תעריפים למשלוח דברי דואר, חבילות ו –רשימת ארצות 
 לוח  הארץ שם

 'א
 לוח

 'ב
 לוח

 'ג
 לוח

 'ד
 לוח

  'ה
 לוח

 'ו
EMS אקו 

 פוסט

 ABU DHABI X X X X X X X X שירות אין – דאבי אבו

 ADMIRALTY ISLANDS        X פפואה ראה – אדמירלטי

 UGANDA 6 5 2 5 3 10 4 X אוגנדה

 UZBEKISTAN 4 2 2 2 2 9 4 X אוזבקיסטן

 UMM AL QUWAIN X X X X X X X X שירות אין – קיוין-אל אום

 AUSTRIA 3 3 3 4 2 8 3 2 אוסטריה

 AUSTRALIA 2 5 3 2 6 8 2 4 אוסטרליה

 UKRAINE 4 3 1 2 2 3 10 X אוקראינה

 URUGUAY 5 5 3 2 5 11 6 X אורוגוואי

 AZORES (ISLES) 6 5 1 4 2 11 10  X (איים) אזורים

 AZERBAIJAN 4 3 2 5 2 11 4 X ן'אזרבייג

 ITALY 3 3 1 X X 8 3 2 איטליה

 INDONESIA 5 5 2 5 5 10 7 X אינדונזיה

 ICELAND 3 5 1 5 3 9 13 X איסלנד

 IRELAND 3 2 1 4 2 9 3 1 אירלנד

 IRAN X X X X X X X X רותשי אין –אירן

 EL SALVADOR 5 5 2 5 6 9 6 X סלבדור-אל

 ALBANIA 4 3 1 5 2 9 10 X אלבניה

 שירות אין – יריה'אלג
 (רגילים מכתבים מלבד)

ALGERIA 6 X x 5 x x X X 

 ראה – (איים) אולנד
 פינלנד

ALAND ISLANDS        X 

 ALASKA        1 ב"ארה ראה – אלסקה

 ANGOLA 6 4 2 5 4 11 7 X אנגולה

 ANGUILLA 6 5 2 5 6 11 X X אנגילה

 ANDORRA 6 5 1 5 9 11 10 X אנדורה

 ראה – (איים) אנדמן
 הודו

ANDAMAN ISLANDS       X X 

 ANTIGUA AND וברבודה אנטיגואה
BARBUDA 

6 5 2 5 6 11 X X 

 ראה - הולנדיים אנטילים
 קורסאו

NETHERLANDS 6 5 2 5 6 11 4 X 

 ANTILLES          X 

 ESTONIA 4 2 1 4 2 9 4 X אסטוניה

 ASCENSION (ISLE) 6 5 2 5 7 11 X X (אי) אסנסיון

 AFGHANISTAN 6 5 2 5 8 11 X X אפגניסטן

 ECUADOR 5 5 3 3 4 11 6 X אקוודור

 ARGENTINA 5 5 3 2 5 X 6 X ארגנטינה

 ARUBA (ISLE) 6 5 2 5 6 11 4 X (אי) ארובה

 ERITREA 6 4 2 5 6 11 X X אריתריאה

 ARMENIA 4 2 2 5 3 11 4 X ארמניה

 USA 1 1 2 1 3 1 1 1 של הברית ארצות
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 אמריקה

 ETHIOPIA 6 4 2 3 2 9 10 X אתיופיה

 BAHAMAS (ISLES) 5 5 2 5 6 11 9 X (איים) בהאמה

 
 

         

 BHUTAN 6 4 2 5 4 9 5 X בהוטן

 ראה – (אי) בוגנוויל
 פפואה

BOUGAINVILLE (ISLE)        X 

 BULGARIA 4 3 1 2 1 8 10 X בולגריה

 BOLIVIA 5 5 3 X X X 8 X בוליביה

 BONAIRE (ISLE)        X קורסאו ראה - (אי) בונייר

 
 

 לוח  הארץ שם
 'א

 לוח
 'ב

 לוח
 'ג

 לוח
 'ד

 לוח
  'ה

 לוח
 'ו

EMS אקו 
 פוסט

 BOSNIA AND והרצגובינה בוסניה
HERZEGOVINA 

4 3 1 5 3 9 10 X 

 ראה -בופוטאצוואנה
 אפריקה דרום

BOPHUTHATSWANA       X X 

 BOTSWANA 6 4 2 5 4 11 2 X בוצוואנה

 BUKA (ISLE)        X פפואה ראה – (אי) בוקה

 BURUNDI 6 5 2 5 3 11 2 X בורונדי

 BURMA (MYANMAR)        X מיאנמר ראה – בורמה

 BURKINA FASO  6 5 2 5 5 11 6 X פאסו בורקינה

 BAHRAIN X X X X X X X X שירות אין – בחריין

 ראה – (איים) ביסמרק
 פפואה

BISMARCK 
ARCHIPELAGO 

      X X 

 BELGIUM 3 2 1 4 2 8 3 2 בלגיה

 ראה – (איים) בלארים
 ספרד

BALEARIC ISLANDS         X 

 BELIZE 6 5 2 5 6 11 X X בליז

 BELARUS 4 2 1 2 2 9 10 X בלרוס

 BANGLADESH 6 5 2 5 4 11 4 X בנגלדש

 BENIN 6 4 2 5 5 11 8 X בנין

 – (איים) וטורס בנקס
 ונואטו ראה

BANKS AND TORRES 
ISLANDS 

      X X 

 BARBADOS 6 5 2 5 6 11 4 X ברבדוס

 ראה – ברבודה
 וברבודה אנטיגואה

BARBUDA       X  X 

 BRUNEI דארוסלאם ברוניי
DARUSSALAM 

6 5 2 5 5 11 X X 

 BRAZIL 5 5 3 X X X 6 2 ברזיל

 ואירלנד הגדולה בריטניה
 הצפונית

GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND 

3 2 1 4 2 9 3 2 

 BERMUDA (ISLES) 6 5 2 5 6 11 5 X (איים) ברמודה
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 DJIBOUTI 6 5 2 3 5 11 4 X יבוטי'ג

 GIBRALTAR 3 5 1 5 4 11 9 X גיברלטר

 JAMAICA 5 5 2 5 6 11 6 X מייקה'ג

 ראה – (אי) רסי'ג
 הגדולה בריטניה

JERSEY (ISLE)        X 

 GHANA 6 4 2 2 3 9 5 X גאנה

 GABON 6 5 2 5 5 11 8 X גבון

 GUADELOUPE 6 5 2 5 6 11 10 X גואדלופ

 GUATEMALA 5 5 2 5 6 9 X X גואטמלה

 GUAM (ISLE) 6 5 3 5 9 11 7 1 (אי) גואם

 GUYANA 6 5 3 5 5 9 9 X גויאנה

 FRENCH GUIANA  6 5 3 5 6 11 10 X הצרפתית גויאנה

 GUINEA   6 5 2 5 5 10 6 X גינאה

 GUINEA BISSAU  6 5 2 5 5 10 2 X ביסאו גינאה

 EQUATORIAL GUINEA 6 5 2 5 9 11 X X המשוונית גינאה

 GAMBIA 6 5 2 5 5 11 X X גמביה

 ראה-(איים) ביירגמ
 הצרפתית פולינזיה

GAMBIER (ISLES)        X X 

 GEORGIA 4 2 2 5 2 8 12 X )גאורגיה( גרוזיה

 
 לוח  הארץ שם

 'א
 לוח

 'ב
 לוח

 'ג
 לוח

 'ד
 לוח

  'ה
 לוח

 'ו

EMS אקו 
 פוסט

 GREENLAND       9 X דנמרק ראה -גרינלנד

 GERMANY 3 2 1 4 2 8 3 2 גרמניה

 GRENADA (ISLE)  6 5 2 5 6 11 X X (אי) גרנדה

 בריטניה ראה – גרנסי
 הגדולה

GUERNSEY        X 

 DUBAI  X X X X X X X X שירות אין – דובאי

 DOMINICA (ISLE)  6 5 2  5 6 11 X X (אי) דומיניקה

 DOMINICAN ('רפ) דומינקנה
REPUBLIC  

6 5 2 5 6 11 4 X 

 DENMARK  3 3 1 4 3 8 13 3 דנמרק

 SOUTH AFRICA 3 4 2 2 3 9 2 X אפריקה דרום

 HAITI 6 5 2 5 6 11 5 X האיטי

 INDIA 6 4 2 2 3 5 4 X הודו

 ראה – (איים) הוואי
 ב"ארה

HAWAI (ISLES)         1 

 NETHERLANDS 3 3 1 4 2 8 3 2 הולנד

 HONG KONG 6 4 2 2 3 9 5 2 קונג-הונג

 HUNGARY 4 3 1 4 2 9 3 X הונגריה

 HONDURAS  5 5 2 5 8 9 7 X ונדורסה

 HEARD (ISLE)       X X אוסטרליה ראה – הרד

 VATICAN  6 5 1 5 8 8 10 X (קריה) וטיקן
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 VIETNAM 6 5 2 5 4 9 6 X וייטנאם

 WAKE (ISLE)        X ב"ארה ראה – וייק

 (איים) ב"ארה של ין'וירג
 ב"ארה ראה

USA VIRGIN ISLANDS        1 

 בריטניה של ין'וירג
 (טורטולה)

BRITISH VIRGIN 
ISLANDS   

6 5 2 5 6 11 X X 

 WALLIS AND FUTUNA (איים) ופוטונה ואליס
(ISLES)  

6 5 3 5 7 11 X X 

 VANUATU (ISLES) 6 5 3 5 7 10 6 X (איים) ונואטו

 VENEZUELA 5 5 3 5 4 11 6 X ונצואלה

 ZIMBABWE 6 5 2 3 4 10 4 X זימבבואה

 ZAMBIA  6 5 2 5 4 9 6 X ביהזמ

 ZANZIBAR        X טנזניה ראה – זנזיבר

 COTE D' IVOIRE 6 5 2 2 4 11 6 X השנהב חוף

 TAJIKISTAN 6 5 2 5 4 10 9 X יקיסטן'טג

 ראה – (אי) טהיטי
 הצרפתית פולינזיה

TAHITI (ISLE)        X 

 ראה -(איים) טואמוטו
 הצרפתית פולינזיה

TUAMOTUS (ISLES)       X X 

 ראה – (אי) טובגו
 וטובגו טרינידר

TOBAGO (ISLE)        X 

 TUVALU (ISLES)  6 5 3 5 7 11 X X טובלו

 TOGO 6 5 2 3 5 11 6 X טוגו

 TONGA (FRIENDLY (פרנדלי איי) טונגה
ISLANDS) 

6 5 3 5 7 11 X X 

 ניו ראה – (איים) טוקלאו
 זילנד

TOKELAU (ISLES)        X 

 
 לוח  הארץ שם

 'א
 לוח

 'ב
 לוח

 'ג
 לוח

 'ד
 לוח

  'ה
 לוח

 'ו

EMS אקו 
 פוסט

 ראה – (אי) טורטולה
 בריטניה של ין'וירג

TORTOLA (ISLE)       X X 

 TURKMENISTAN 6 5 2 5 4 9 10 X טורקמניסטן

 TURKS AND CAICOS (איים) וקאיקוס טורקס
(ISLES) 

6 5 2 5 6 11 X X 

 'פר סין ראה – טיבט
 עממית

TIBET        4 X 

 TAIWAN 6 5 2 2 4 9 4 4   טאיוון

 EAST TIMOR  6 5 2 5 8 11 X X המזרחית טימור

 TANZANIA 6 5 2 5 4 10 4 X טנזניה

 ראה – טסמניה
 אוסטרליה

TASMANIA        X 

 בריטית טריטוריה
 ההודי באוקינוס

BRITISH INDIAN 
OCEAN TERRITORY 

6 5 2 5 5 11 X X 

 FRENCH SOUTHERN דרומיות טריטוריות
AND ANTARCTIC 

X X X X X X X X 
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 – צרפת של ואנטרקטיות
 שירות אין

LANDS 

 TRINIDAD AND (איים) וטובגו טרינידד
TOBAGO (ISLES)  

6 5 2 5 6 10 X X 

 TRISTAN DA CUNHA (אי) קונהה דה טריסטן
(ISLE) 

6 5 2 5 7 11 X X 

 YUGOSLAVIA        X (הסרבי ראה) יוגוסלביה

 GREECE 3 3 1 4 1 8 10 2 יוון

 JAPAN 2 4 2 4 4 9 5 2 יפן

 JORDAN 4 3 1 5 1 8 3 X ירדן

 KUWAIT X X X X X X X X שירות אין – כווית

 CAPE-VERDE  6 5 2 5 7 11 10 X ורדה כף

 LAOS 6 5 2 5 5 9 4 X (לאוס) לאו

 LEBANON X X X X X X X X שירות אין – לבנון

 LIBYA X X X X X X X X שירות אין – לוב

 LUXEMBOURG 3 5 1 5 2 8 3 X לוקסמבורג

 ראה – (אי) האו לורד
 אוסטרליה

LORD HOWE (ISLE)        X  X 

 LATVIA 4 2 1 4 2 9 10 X לטביה

 LIBERIA 6 5 2 5 5 11 X X ליבריה

 ראה – (איים) ליווארד
 הצרפתית פולינזיה

LEEWARD ISLANDS         X 

 LITHUANIA 4 2 1 4 2 9 10 X ליטא

 ראה – ליכטנשטיין
 שוויצריה

LIECHTENSTEIN        X 

 LESOTHO 6 5 2 5 4 9 4 X לסוטו

 ראה – (איים) לקדיב
 הודו

LAKDIV (ISLES)       X X 

 MAURITIUS (ISLE) 6 5 2 3 4 8 8 X (אי) מאוריציוס

 MAURITANIA 6 5 2 5 5 11 2 X מאוריטניה

 MALI 6 5 2 5 5 11 6 X מאלי

 MADAGASCAR 6 5 2 5 4 10 8 X מדגסקר

 MADEIRA (ISLES) 6 5 1 4 2 11 10  X מדיירה

 MOZAMBIQUE 6 5 2 5 4 11 4 X מוזמביק

 

  שם הארץ

לוח 
 א'

לוח 
 ב'

לוח 
 ג'

לוח 
 ד'

לוח 
 ה' 

לוח 
 EMS ו'

אקו 
 פוסט

 MOLDOVA 4 2 1 2 1 2 10 X מולדובה

 MONGOLIA 6 5 2 3 5 10 6 X מונגוליה

 MONTENEGRO 6 5 1 5 9 9 10 X מונטנגרו

 MONTSERRAT (ISLE) 6 5 2 5 6 11 x  X מונסרט )אי(

 MONACO 3 5 1 5 6 11 3 X מונקו

ראה סין  –מטסו )איים( 
 MATSU ISLANDS               X רפ' לאומנית



 49 

 MYANMAR (BURMA) 6 5 2 5 5 9 5 X מיאנמר )בורמה(

ראה  –מידווי )איים( 
 MIDWAY ATOLL             X X ארה"ב

ראה סנט פייר  –מיקלון 
 MIQUELON (ISLE)               X ומיקלון

 MICRONESIA 6 5 3 5 9 11 7 X מיקרונזיה

 MALAWI 6 5 2 5 4 11 X X מלאווי

 MALDIVES (ISLES) 6 5 2 5 4 11 3 X מלדיבים )איים(

 MALAISIA 6 5 2 5 5 11 9 X מלזיה

 MALTA 3 5 1 5 2 8 4 X מלטה

 MAN (ISLE)               X ראה בריטניה –מן )אי( 

 EGYPT 6 4 1 5 1 8 3 X מצרים

 MACAO 6 5 2 5 9 9 5 X מקאו

 MACEDOINA 4 5 1 5 1 9 10 X מקדוניה

ראה  –מקדונלד )איים( 
 MCDONALD ISLANDS             X X אוסטרליה

 MEXICO 5 5 2 3 5 9 4 X מקסיקו

 MAROCCO 6 5 2 3 3 11 10 X מרוקו

 MARTINIQUE (ISLE) 6 5 2 5 8 11 10 X מרטיניק )אי(

 MARIANA ISLANDS 6 5 3 5 9 11 7 1 מריאנים )איים(

 CENTRAL AFRICA 6 5 2 5 5 11 6 X מרכז אפריקה

ראה   –מרקיז )איים( 
 פולינזיה הצרפתית

MARQUESAS 
ISLANDS             X X 

 MARSHALL ISLANDS 6 5 3 5 9 11 7 X מרשל )איים(

 NAURU (ISLE) 6 5 3 5 7 11 7 X נאורו )אי(

ראה סנט  –נוויס )אי( 
 NEVIS (ISLE)             X X כריסטוף ונוויס

 NORWAY 3 2 1 4 2 9 13 1 נורבגיה

 NORFOLK (ISLE) 6 5 3 5 9 11 X X נורפולק )אי(

 NIGER 6 5 2 5 5 11 6 X ניג'ר

 NIGERIA 6 4 2 3 3 11 4 X ניגריה

 NEW ZEALAND 2 5 3 4 6 9 6 X ניו זילנד

ראה  –ניו פאונדלנד )אי( 
 קנדה

NEWFOUNDLAND 
(ISLE)             X X 

 NIUE (ISLE)               X ראה ניו זילנד –נייו )אי( 

 ראה –ניקובר )איים( 
 NICOBAR ISLANDS             X X הודו

 NICARAGUA 6 5 2 5 6 11 7 X ניקרגואה

 NAMIBIA 6 5 2 5 4 9 6 X נמיביה

נסיכויות ערביות 
 אין שירות –מאוחדות 

UNITED ARAB 
EMIRATES X X X X X X X X 

 NEPAL 6 5 2 5 4 9 5 X נפאל

 SABA (ISLE)               X ראה קורסאו -סבא )אי( 
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 SABAH             X X ראה מלזיה –סבח 

 
 לוח  הארץ שם

 'א
 לוח

 'ב
 לוח

 'ג
 לוח

 'ד
 לוח

  'ה
 לוח

 'ו

EMS אקו 
 פוסט

 SUDAN X X X X X X X X שירות אין – סודן

 SWAZILAND 6 5 2 5 4 11 4 X סוזילנד

 SOMALIA 6 5 2 5 9 11 X X סומליה

 ראה – (איים) סוסייטיה
 יתהצרפת פולינזיה

SOCIETY ISLANDS       X X 

 SYRIA X X X X X X X X שירות אין – סוריה

 SURINAM 6 5 3 5 6 11 8 X סורינם

 SIERRA LEONE 6 5 2 5 5 11 6 X לאונה סיירה

 SEYCHELLES (ISLES)  6 5 2 5 4 9 6 X (איים) סיישל

 לאומנית רפובליקה סין
 (טאיוון)

CHINA (REP.)         

 CHINA (PEP. REP.)  6 4 2 3 4 8 5 X עממית בליקהרפו סין

 SINGAPORE 3 4 2 2 3 9 5 X סינגפור

 SIKKIM       X X הודו ראה – סיקים

 SLOVENIA 4 3 1 5 2 8 10 X סלובניה

 SLOVAKIA 4 5 1 4 2 8 10 X סלובקיה

 AMERICAN SAMOA  6 5 3 5 9 11 7 1 (ב"ארה של איים) סמואה

 SAMOA  6 5 3 5 7 11 X X תהמערבי סמואה

 SAN MARINO        X איטליה ראה – מרינו סן

 SENEGAL  6 5 2 5 3 10 4 X סנגל

 ראה - (אי) אוסטש סנט
 קורסאו

SINT EUSTATIUS 
(ISLE) 

       X 

 ראה – (אי) אנדרס סן
 קולומביה

SAN ANDRES  (ISLE)        X X 

 SAINT VINCENT AND וגרנדינים וינסנט סנט
GRENADINES 

6 5 2 5 6 11 X X 

 סנט) כריסטוף סנט
 ונוויס (קיטס

SAINT CHRISTOPHE 
(SAINT KITTS) AND 
NEVIS 

6 5 2 5 6 11 X X 

 ראה - (אי) מרטין סנט
 קורסאו

SAINT  MAARTEN 
(ISLE) 

       X 

 SAINT PIERRE AND ומיקלון פייר סנט
MIQUELON 

6 5 2 5 5 11 10 X 

 סנט ראה – קיטס סנט
 כריסטוף

SAINT KITTS       X X 

 SAO TOME AND ופרינסיפה תומה סנט
PRINCIPE 

6 5 2 5 9 11 X X 

 SAINT  HELENA 6 5 2 5 7 11 X X הלנה  סנטה

 SAINT LUCIA 6 5 2 5 6 11 X X יה'לוצ סנטה

 SAUDI ARABIA X X X X X X X X שירות אין – סעודיה

 SPAIN 3 3 1 2 2 9 3 2 ספרד
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 SERBIA 4 5 1 2 2 8 10 X סרביה

 SARAWAK       X X מלזיה ראה – סרוואק

 SRI LANKA  6 5 2 3 6 9 6 X לנקה סרי

 AJMAN  X X X X X X X X שירות אין – מן'עג

 
 EMS -ו חבילות ,דואר דברי למשלוח תעריפים קבוצות – ארצות רשימת

 לוח  הארץ שם
 'א

 לוח
 'ב

 לוח
 'ג

 לוח
 'ד

 לוח
 'ה

 לוח
 'ו

EMS אקו 
 פוסט

 OMAN  6 5 2 5 6 11 X X עומאן

 IRAQ X X X X X X X X שירות אין – עיראק

 ראה – (איים) פארו
 דנמרק

FAROE ISLANDS         X 

 FUJAIRAH X X X X X X X X שירות אין – יירה'פוג

 POLAND 4 3 1 2 2 9 3 2 פולין

 FRENCH POLYNESIA  6 5 3 5 7 11 7 X הצרפתית פולינזיה

 FALKLAND ISLANDS 6 5 3 5 7 11 X X (איים) פוקלנד

 ראה – ריקו פורטו
 ב"ארה

PUERTO RICO      9  6 1 

 PORTUGAL  3 2 1 4 2 9 3 3 פורטוגל

 FIJI (ISLES)  6 5 3 5 7 9 7 X (איים) י'פיג

 PITCAIRN ISLANDS 6 5 3 5 9 11 X X (איים) פיטקרן

 PHILIPPINES 6 4 2 2 4 9 5 X פיליפינים

 FINLAND 3 2 1 4 4 9 13 1 פינלנד

 PANAMA  5 5 2 5 5 11 8 X (רפובליקה) פנמה

 PAPUA NEW GUINEE  6 5 3 5 7 11 7 X החדשה גיניאה-פפואה

 PAKISTAN X X X X X X X X שירות אין – פקיסטן

 PARAGUAY 5 5 3 5 5 11 6 X פרגוואי

 PERU 5 5 3 X X X 4 X פרו

 PERIM X X X X X X X X שירות אין – פרים

 ראה – (איים) פרנדלי
 טונגה

FRIENDLY ISLANDS       X X 

 CHAD 6 5 2 5 5 11 4 X אד'צ

 CHAGOS (איים) גוס'צ
ARCHIPELAGO 

6 5 2 5 5 11  X X 

 CHILE 5 5 3 X X X 6 X ילה'צ

 ראה – (איים) סטרפילד'צ
 החדשה קלדוניה

CHESTERFIELD 
ISLANDS 

        X X 

 FRANCE 3 3 1 4 2 8 3 2 צרפת

 CUBA 5 5 2 5 5 10 7 X קובה

 COLOMBIA 5 5 3 3 5 11 7 X קולומביה

 COMOROS (ISLES)  6 5 2 5 4 11 X X (איים) קומורים

  דמוקרטית 'רפ  קונגו
 (זאיר)

CONGO (DEM. REP.)  6 5 2 5 4 11 6 X 



 52 

 CONGO (REP) 6 5 2 5 4 11 4 X ('רפ) קונגו

 KOSOVO 6 5 1 5 9 11 X X קוסובו

 COSTA RICA 5 5 2 5 5 11 8 X ריקה קוסטה

 COOK ISLANDS 6 5 3 5 7 11 6 X (איים) קוק

 COCOS (KEELING) (איים) קילינג / קוקוס
ISLANDS 

6 5 3 5 9 11 X X 

 
 EMS -ו חבילות ,דואר דברי למשלוח תעריפים קבוצות – ארצות רשימת

 לוח  הארץ שם
 'א

 לוח
 'ב

 לוח
 'ג

 לוח
 'ד

 לוח
 'ה

 לוח
 'ו

EMS אקו 
 פוסט

 SOUTH KOREA 6 4 2 2 4 8 5 5 הדרומית קוריאה

 NORTH  KOREA 6 5 2 5 4 11 X X הצפונית קוריאה

 CURACAO (ISLE) 6 5 2 5 6 11 4 X (אי) קורסאו

 ראה – (אי) קורסיקה
 צרפת

CORSICA (ISLE)        X 

 KAZAKHSTAN  4 2 2 2 3 9 2 X קזחסטן

 QATAR X X X X X X X X שירות אין – קטאר

 CAYMAN ISLANDS 6 5 2 5 6 11 9 X (איים) קיימן

 KIRGHIZISTAN 4 5 2 5 4 9 4 X קירגיזיה

 KIRIBATI (ISLES) 6 5 3 5 7 11 X X (איים) קיריבטי

 NEW CALEDONIA  6 5 3 5 7 11 8 X החדשה קלדוניה

 CAMBODIA 6 5 2 5 5 9 5 X דיהקמבו

 סין ראה  - (איים) קמוי
 לאומנית 'רפ

QUEMOY (KINMEN) 
ISLANDS 

       X 

 CAMEROON  6 5 2 3 5 11 6 X קמרון

 CANADA 2 1 2 2 4 6 4 1 קנדה

 KENYA 6 4 2 3 2 9 4 X קניה

 ראה – (איים) קנרים
 ספרד

CANARY ISLANDS        X 

 CYPRUS 4 5 1 2 1 8 3 X קפריסין

 CROATIA 4 3 1 4 2 8 10 X קרואטיה

 CAROLINE ISLANDS 6 5 3 5 9 11 X X (איים) קרולינים

 CHRISTMAS (ISLE)  6 5 3 5 9 11 X X (ההודי 'אוק) קריסמס

 (אי) קיריטימטי /קריסמס
 ראה – (השקט 'אוק)

 קיריבטי

CHRISTMAS/ 
KIRITIMATI (ISLE) 

      X X 

 REUNION (ISLE) 6 5 3 5 4 11 10 X (אי) ראוניון

 אין – ימה'ח אל ראס
 שירות

RAS AL KHAIMAH X X X X X X X X 

 RWANDA 6 5 2 5 3 11 4 X רואנדה

 ראה – (אי) רודריגז
 מאוריציוס

RODRIGUES (ISLE)       X  X 

 ROMANIA  4 3 1 2 1 7 10 X רומניה
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 ROSS       X X זילנד ניו ראה – רוס

 RUSSIA 4 2 1 2 2 4 11 2 יהרוס

 גיניאה ראה – מוני ריו
 המשוונית

RIO MUNI        X X 

 RYUKYU ISLANDS        X X יפן ראה – קיו ריו

 CZECH REPUBLIC 4 3 1 2 2 8 3 X כיה'צ – כית'צ רפובליקה

 SWEDEN 3 2 1 4 2 9 13 3 שבדיה

 

 לוח  הארץ שם
 'א

 לוח
 'ב

 לוח
 'ג

 לוח
 'ד

 לוח
 'ה

 לוח
 'ו

EMS אקו 
 פוסט

 SWITZERLAND 3 3 1 4 2 8 3 2 שוויצריה

 SOLOMON ISLANDS 6 5 2 5 7 9 7 X (איים) שלמה

 ראה – שפיצברגן
 נורבגיה

SPITSBERGEN       X X 

 SHARJAH X X X X X X X X שירות אין – ה'שרג

 THAILAND 6 4 2 2 3 8 5 5 תאילנד

 TUNISIA 6 5 2 5 2 10 4 X תוניסיה

 TURKEY 4 3 1 4 1 9 3 X תורכיה

 YEMEN X X X X X X X X שירות אין – תימן

 
 
 
 

 קבוצות תשלום למשלוח ד"ד לחו"ל בדרך האוויר, לרבות דואר כמותי ושקים ישירים.  -לוח א' 
 קבוצות תשלום למשלוח חבילות לחו"ל בדרך האוויר. –לוח ב' 
 כתבים ואביזרים לעיוורים לחו"ל בדרך האוויר.קבוצות תשלום למשלוח עיתונים ו –לוח ג' 
 קבוצות תשלום למשלוח ד"ד לחו"ל בדרך הים והיבשה לרבות דואר כמותי. –לוח ד' 
 קבוצות תשלום למשלוח שק ישיר לחו"ל בדרך הים והיבשה.–לוח ה' 
 קבוצות תשלום למשלוח חבילות לחו"ל בדרך הים והיבשה. –לוח ו' 

 

 
 
 
 
. 
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משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

    ABU DHABI אין שירות –אבו דאבי 

ראה  –אדמירלטי 
    ADMIRALTY ISLANDS פפואה

 UGANDA 20 20 150/300 אוגנדה

 UZBEKISTAN 20 20 105/200 אוזבקיסטן

אין  –קיוין  –אום אל 
    UMM AL QUWAIN שירות

 AUSTRIA 20 20 150/300 אוסטריה

 AUSTRALIA 20 20 105/200 אוסטרליה

 UKRAINE 20 20 105/200 אוקראינה

 URUGUAY -- 20 150/300 אורוגוואי

ראה  –אזורים  )איים( 
    AZORES (ISLES) פורטוגל

 AZERBAIJAN -- 20 150/300 אזרבייג'ן

 ITALY 20 20 105/200 איטליה

 INDONESIA 20 20 105/200 אינדונזיה

 ICELAND 20 20 150/300 איסלנד

אין  –אירן )פרס( 
    IRAN שירות 

 IRLAND 20 20 150/300 אירלנד

 EL SALVADOR 20 20 150/300 סלבדור  –אל 

 ALBANIA 20 20 105/200 אלבניה 

שירות  אין –אלג'יריה 
  - - ALGERIA )מלבד מכתבים רגילים(

ראה  –אולנד )איים( 
    ALAND ISLANDS פינלנד

    ALASKA ראה ארה"ב –אלסקה 

 ANGOLA 20 20 150/300 אנגולה

 ANGUILLA 20 20 105/200 אנגילה 

 ANDORRA 20 20 150/300 אנדורה

ראה  –אנדמן )איים( 
    ANDMAN ISLANDS הודו

 ANTIGUA AND BARBUDA 20 20 105/200 ה וברבודה אנטיגוא

 NETHERLANDS ANTILLES   20 20 150/300 אנטילים הולנדיים

 ESTONIA  20 20 105/200 אסטוניה

 ASCENSION (ISLE) 20 - 150/300 אסנשן )אי(

 AFGHANISTAN 20 20 150/300 אפגניסטן

 ECUADOR 20 20 150/300 אקוודור

 ARGENTINA 20 20 105/200 ארגנטינה

 ARUBA (ISLE) 20 20 150/300 ארובה )אי(

 ERITREA - 20 150/300 אריתריאה
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משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

 ARMENIA - 20 150/300 ארמניה 

ית של ארצות הבר
 USA 20 20 105/200 אמריקה

 ETHIOPIA 20 20 150/300 אתיופיה

 BAHAMAS (ISLES) 20 20 105/200 בהאמה )איים( 

 BHUTAN 20 20 105/200 בהוטן 

ראה  –בוגנוויל )אי( 
    BOUGAINVILLE (ISLE) פפואה 

 BULGARIA 20 20 150/300 בולגריה 

 BOLIVIA 20 20 150/300 בוליביה

ראה אנטילים  –ייר בונ
    BONAIRE (ISLE) הולנדיים

 בוסניה והרצגובינה 
BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 20 20 150/300 

ראה דרום  -בופוטאצוואנה
    BOPHUTHATSWANA אפריקה

 BOTSWANA 20 20 105/200 בוצוואנה

    BUKA (ISLE) ראה פפואה –בוקה )אי( 

 BURUNDI -- 20 150/300 בורונדי 

    BURMA  (MYANMAR) ראה מיאנמר –ורמה ב

 BURKINA FASO  20 20 150/300 בורקינה פאסו 

    BAHRAIN אין שירות  –בחריין 

ראה  –ביסמרק )איים( 
    BISMARCK ISLANDS פפואה

 BELGIUM 20 20 150/300 בלגיה 

ראה  –בליארים )איים( 
     BALEARIC ISLANDS ספרד 

 BELIZE 20 20 150/300 בליז

 BELARUS 20 20 105/200 בלרוס

 BANGLADESH 20 20 150/300 בנגלדש

 BENIN 20 20 150/300 בנין 

 –בנקס וטורס )איים( 
 ראה ונואטו

BANKS AND TORRES 
ISLANDS    

 BARBADOS 20 20 105/200 ברבדוס

ראה  –ברבודה )אי( 
    BARBUDA (ISLE) אנטיגואה וברבודה

 BRUNEI DARUSSALAM 20 20 105/200 סלאםברוניי דארו

 BRAZIL 20 20 105/200 ברזיל

בריטניה הגדולה ואירלנד 
 הצפונית 

GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND 20 20 150/300 

 BERMUDA (ISLES) 20 20 105/200 ברמודה )איים(

 GHANA 20 20 150/300 גאנה
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 GABON 20 20 150/300 גבון

 GUADELOUPE (ISLES) 20 20 150/300 ים(גואדלופ )אי

 GUATEMALA 20 20 105/200 גואטמלה

 

משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

   ראה ארה"ב GUAM (ISLE) גואם )אי( 

 GUYANA 20 20 150/300 גויאנה

 FRENCH GUIANA 20 20 150/300 גויאנה הצרפתית 

 DJIBOUTI - 20 105/200 ג'יבוטי

 GIBRALTAR 20 20 150/300 גיברלטר

 GUINEA  20 20 150/300 גינאה 

 EQUATORIAL GUINEA  20 20 150/300 גינאה המשוונית 

 GUINEA BISSAU  20 20 105/200 גינאה ביסאו 

 JAMAICA 20 20 105/200 ג'מייקה

 GAMBIA 20 20 105/200 גמביה

ראה -גמבייר )איים(
     GAMBIER (ISLES) פולינזיה הצרפתית 

 GEORGIA - 20 150/300 גרוזיה 

    GREENLAND ראה דנמרק -גרינלנד

 GERMANY 20 20 105/200 גרמניה

 GRENADA (ISLE)  20 20 105/200 גרנדה )אי( 

ראה  –גרנסי )אי( 
    GUERNSEY (ISLE) הגדולה בריטניה

ראה  –ג'רסי)אי( 
 JERSEY (ISLE) 20 20 105/200 בריטניה הגדולה 

     DUBAI אין שירות  –דובאי 

 –דודקאנסיים )איים( 
    DODECANESE (ISLES) ראה יוון 

 DOMINICA (ISLE)  20 20 150/300 דומיניקה )אי( 

 DOMINICAN REPUBLIC  20 20 105/200 ומיניקא )רפ'( 

 DENMARK  20 20 150/300 דנמרק

 SOUTH AFRICA 20 20 105/200 דרום אפריקה 

 HAITI 20 20 150/300 האיטי

 INDIA 20 20 (2) הודו

ראה  –הוואי )איים( 
     HAWAI (ISLES) ארה"ב

 NETHERLANDS 20 20 150/300 הולנד 

 HONG KONG 20 20 150/300 קונג -הונג

 HUNGARY 20 20 150/300 הונגריה

 HONDURAS (REP)  20 20 (2) הונדורס 

ראה  –הרד )אי( 
    HEARD (ISLE) אוסטרליה

 VATICAN   20 20 105/200 וטיקן )קריה( 

 VIETNAM 20 20 150/300 וייטנאם 

    WAKE (ISLE) וייק )אי( ראה ארה"ב 

וירג'ין של ארה"ב 
   ראה ארה"ב   )איים( ראה ארה"ב

 BRITISH VIRGIN ISLANDS 20 20 105/200וירג'ין של בריטניה 
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 )טורטולה(
 WALLIS AND FUTUNA  20 20 105/200 וליס ופוטונה )איים( 

 

משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

 VANUATU (ISLES) 20 20 105/200 ים(ונואטו )אי

 VENEZUELA -- 20 150/300 ונצואלה 

ראה קונגו רפ'  -זאיר
     ZAIRE דמוקרטית

 ZIMBABWE 20 20 150/300 זימבבואה 

 ZAMBIA 20 20 150/300 זמביה  

    ZANZIBAR ראה טנזניה  –זנזיבר 

 COTE D' IVOIRE - 20 150/300 חוף השנהב

 TAJIKISTAN 20 20 105/200 טג'יקיסטן

ראה  –טהיטי )אי( 
    TAHITI (ISLE) פולינזיה הצרפתית 

ראה  –טואמוטו )איים( 
    TUAMOTU ARCHIPELAGO פולינזיה הצרפתית

ראה  –טובגו )אי( 
    TOBAGO (ISLE) טרינידר וטובגו 

 TUVALU (ISLES) 20 20 105/200 טובלו )איים(

 TOGO 20 20 150/300 טוגו

 טונגה )איי פרנדלי( 
TONGA (FRIENDLY 

ISLANDS) 20 20 150/300 

ראה  –טוקלאו )איים( 
    TOKELAU (ISLES) ניו זילנד

ראה  –טורטולה )אי( 
    TORTOLA (ISLE) וירג'ין של בריטניה

ראה  –טורס איים 
    TORRES ISLANDS ונואטו

 TURKMENISTAN 20 20 105/200 טורקמניסטן

 ס וקאיקוס )איים( טורק
TURKS AND CAICOS 

(ISLES) 20 20 105/200 

ראה סין רפ'  –טיבט 
    TIBET עממית

ראה סין רפ'  –טייוואן 
    TAIWAN לאומנית

 EAST TIMOR - 20 105/200 טימור המזרחית 

 TANZANIA 20 20 105/200 טנזניה

ראה  –טסמניה 
    TASMANIA אוסטרליה

ת טריטוריות דרומיו
 –ומיניקאני  של צרפת 

 אין שירות  

FRENCH SOUTHERN AND 

ANTARCTIC LANDS 
    

טריטוריה בריטית 
 באוקינוס ההודי  

BRITISH INDIAN OCEAN 

TERRITORY 20 - 150/300 

 טרינידד וטובגו )איים( 
TRINIDAD AND TOBAGO 

(ISLES)  20 20 105/200 

 TRISTAN DA CUNHA (ISLE) 20 - 105/200 טריסטן דה קונהה )אי(
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ראה  –יוגוסלביה  
    YUGOSLAVIA סרביה

 

משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

 GREECE 20 20 150/300 יוון 

 JAPAN 20 20 150/300 יפן

 JORDAN -- 20 150/300 ירדן

    KUWAIT אין שירות  –כווית 

 CAPE-VERDE  20 20 105/200 כף ורדה

    CRETE (ISLE) ראה יוון  –כרתים )אי( 

 LAOS 20 20 150/300 לאו )לאוס(

    LEBANON אין שירות  –לבנון 

ראה  –לויאלטי )איים( 
    LOYALTY ISLANDS קלדוניה  החדשה 

    LIBYA אין שירות  –לוב 

 LUXEMBURG 20 20 150/300 לוקסמבורג

ראה  –לורד האו )איים( 
     LORD HOWE (ISLES) אוסטרליה 

 LATVIA 20 20 105/200 לטביה 

 LIBERIA 20 20 105/200 ליבריה

ראה  –ליווארד )איים( 
 פולינזיה הצרפתית

LEEWARD (SOCIETY) 

ISLANDS     

 LITHUANIA 20 20 150/300 ליטא

ראה  –טנשטיין ליכ
    LIECHTENSTEIN שוויצריה

 LESOTHO 20 20 150/300 לסוטו

ראה  –לקדיב )איים( 
    LAKDIV ISLANDS הודו

 MAURITIUS (ISLE) 20 20 105/200 מאוריציוס )אי(

 MAURITANIA 20 20 150/300 מאוריתניה

 MALI 20 20 150/300 מאלי 

 MADAGASCAR 20 20 105/200 מדגסקר

ראה  –דיירה )איים( מ
    MADEIRA (ISLES) פורטוגל 

 MOZAMBIQUE 20 20 150/300 מוזמביק

 MOLDOVA 20 20 150/300 מולדובה 

 MONGOLIA 20 20 150/300 מונגוליה

    MONTENEGRO מונטנגרו

 MONTSERRAT (ISLE)  20 20 105/200 מונסרט  )אי( 

 MONACO 20 20 150/300 מונקו 

ראה סין  –ים( מטסו )אי
    MATSU ISLANDS רפ' לאומנית

 MYANMAR 20 20 150/300 מיאנמר )בורמה( 

ראה  –מידווי )איים( 
    MIDWAY ATOLL ארה"ב 

ראה סנט  –מיקלון )אי( 
    MIQUELON (ISLE) פייר ומיקלון 

   ראה ארה"ב MICRONESIA מיקרונזיה 
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 MALAWI 20 20 150/300 מלאווי 

 

משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רצות רשימת א  

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

 MALDIVES (ISLES)  20 20 150/300 מלדיבים )איים(

  -- -- MALAISIA מלזיה

 MALTA 20 20 150/300 מלטה

    MAN (ISLE) ראה בריטניה  –מן )אי( 

 EGYPT 20 20 150/300  מצרים

 MACAO 20 20 150/300 מקאו 

 MACEDOINA 20 20 105/200 מקדוניה

ראה  –מקדונלד )איים( 
    MCDONALD ISLANDS אוסטרליה

 MEXICO 20 20 150/300 מקסיקו 

  -- -- MAROCCO מרוקו

 MARTINIQUE (ISLE)  20 20 150/300 מרטיניק )אי( 

   ראה ארה"ב MARIANA ISLANDS מריאנים )איים( 

 CENTRAL AFRICA 20 20 (2) מרכז אפריקה )רפ'( 

ראה   –מרקיז )איים( 
    MARQUESAS ISLANDS פולינזיה הצרפתית 

   ראה ארה"ב MARSHALL ISLANDS מרשל )איים( 

 NAURU 20 20 (2) נאורו 

ראה סנט  –נוויס )אי( 
    NEVIS (ISLE) כריסטוף נוויס ואנגילה 

 NORWAY 20 20 150/300 נורבגיה

 NORFOLK ISLAND 20 20 105/140 נורפולק )אי(

 NIGER 20 20 150/300 ניג'ר 

 NIGERIA 20 20 150/300 ניגריה

 NEW ZEALAND 20 20 150/300 ניו זילנד

 –ניו פאונדלנד )אי( 
    NEWFOUNDLAND (ISLE) ראה קנדה

ראה ניו  –נייו )אי( 
    NIUE (ISLE) זילנד

ראה  –ניקובר )איים( 
    NICOBAR ISLANDS הודו

 NICARAGUA 20 20 150/300 ניקרגואה 

 NAMIBIA 20 20 105/200 נמיביה

נסיכויות ערביות 
    UNITED ARAB EMIRATES אין שירות   –מאוחדות 

 NEPAL 20 20 100/180 נפאל 

ראה  –סבא )אי( 
    SABA (ISLE) אנטילים הולנדיים 

    SABAH ראה מלזיה  –סבח 

    SUDAN אין שירות  –סודן 

 SWAZILAND 20 20 150/300 ומיניקא 
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 - - - SOMALIA סומליה

 

משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

ראה  –סוסייטי )איים( 
    SOCIETY ISLANDS פולינזיה הצרפתית

    SYRIA אין שירות –סוריה 

 SURINAM 20 20 150/300 סורינם

 SIERRA LEONE -- 20 150/300 סיירה לאונה

 SEYCHELLES (ISLES)  20 20 150/300 סיישל )איים( 

סין רפובליקה לאומנית 
 CHINA REP. 20 20 150/300 )טאיוון( 

 CHINA  PEP. REP. 20 20 150/300 מיתסין רפובליקה עמ

 SINGAPORE 20 20 150/300 סינגפור 

    SIKKIM ראה הודו  –סיקים 

 SLOVENIA 20 20 150/300 סלובניה 

 SLOVAKIA 20 20 150/300 סלובקיה

   ראה ארה"ב AMERICAN SAMOA סמואה אמריקאית 

 SAMOA  20 20 105/200 סמואה 

    SAN MARINO יהראה איטל –סן מרינו 

 SENEGAL  20 20 150/300 סנגל 

 –סנט אוסטש )אי( 
    SINT EUSTATIUS (ISLE) ראה אנטילים הולנדיים 

ראה  –סן אנדרס )אי( 
    SAN ANDRES (ISLE) קולומביה

סנט וינסנט וגרנדינים 
 )איים(

SAINT VINCENT AND 
GRENADINES (ISLES) 20 20 105/200 

)סנט סנט כריסטוף 
 קיטס( ונוויס )איים(

SAINT CHRISTOPHE 
(SAINT KITTS) AND NEVIS 
(ISLES) 20 20 150/300 

ראה  –סנט מרטין )אי( 
     SAINT MARTIN (ISLE) אנטילים הולנדיים 

 סנט פייר ומיקלון )איים(
SAINT PIERRE AND 
MIQUELON (ISLES) 20 20 150/300 

ראה  –סנט קיטס )אי( 
    SAINT KITTS  (ISLE) ף סנט כריסטו

סנט תומה ופרינסיפה 
 )איים( 

SAO TOME AND PRINCIPE 
(ISLES) 20 20 105/200 

 SAINT  HELENA (ISLE) 20 - 150/300 סנטה  הלנה )אי(

 SAINT LUCIA (ISLE) 20 20 150/300 סנטה לוצ'יה )אי(

 –סנטה קרוז )איים( 
    SANTA CRUZ ISLANDS ראה שלמה

    SAUDI ARABIA אין שירות  –יה סעוד

 SPAIN 20 20 (2) ספרד

 SERBIA 20 20 105/200 סרביה
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    SARAWAK ראה מלזיה –סרוואק 

 SRI LANKA  20 20 105/200 סרי לנקה
 

משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 

 ותמרבי
מידות 
 מרביות

     AJMAN אין שירות  –עג'מן 

 OMAN  -- 20 105/200 עומאן

    IRAQ אין שירות  –עיראק 

ראה  –פארו )איים( 
     FAROE ISLANDS דנמרק

    FUJAIRAH אין שירות  –פוג'יירה 

ראה  –פוטונה )אי( 
    FUTUNA (ISLE) ואליס ופוטונה 

 FRENCH POLYNESIA  20 20 150/300 פולינזיה הצרפתית

 POLAND 20 20 150/300 פולין 

 FALKLAND ISLANDS 20 20 105/200 פוקלנד )איים(

ראה  –פורטו ריקו 
    PUERTO RICO ארה"ב

 PORTUGAL  20 20 150/300 פורטוגל

 FIJI (ISLES)  20 20 105/200 פיג'י )איים(

 PITCAIRN ISLANDS 20 20 150/300 פיטקרן )איים( 

 PHILIPPINES 20 20 105/200 פיליפינים 

 FINLAND 20 20 150/300 פינלנד 

    PAKISTAN אין שירות  –פקיסטן 

ראה  –פמבה )אי( 
    PEMBA (ISLE) טנזניה 

 PANAMA -- 20 150/300 פנמה 

 PAPUA – NEW GUINEA  20 20 105/200 גינאה החדשה-פפואה

 PARAGUAY 20 20 150/300 פרגוואי 

 PERU 20 20 150/300 פרו 

    PERIM (ISLE) אין שירות  –פרים )אי( 

ראה  –פרינסיפה )אי( 
    PRINCIPE (ISLE) סנט תומה ופרינסיפה 

ראה  –פרנדלי )איים( 
    FRIENDLY ISLANDS טונגה 

ראה גינאה  –פרננדו פו 
 המשוונית 

FERNANDO PO / BIOKO 
(ISLE)    

 CHAD 20 20 150/300 צ'אד

 CHAGOS ARCHIPELAGO 20 20 150/300 צ'גוס )איים( 

 CHILE 20 20 150/300 צ'ילי

ראה רפובליקה  –צ'כיה 
    CZECH REPUBLIC צ'כית 

 –צ'סטרפילד )איים( 
    CHESTERFIELD ISLANDS ראה קלדוניה החדשה 

 FRANCE 20 20 150/300 צרפת 

    CAICOS ISLANDSראה  –קאיקוס )איים( 
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 ס טורקס וקאיקו

 CUBA 20 20 150/300 קובה 
 

משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 (1לחבילות ) חב' אויר חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

 COLOMBIA 20 20 150/300 קולומביה 

 COMOROS (ISLES)  20 20 150/300 קומורים )איים( 

 CONGO (REP) 20 20 150/300 נגו )רפ'(קו

קונגו  רפ' דמוקרטית  
 CONGO (DEM. REP.)  20 20 150/300 )זאיר( 

 KOSOVO -- 20 105/200 קוסובו

 COSTA RICA 20 20 150/300 קוסטה ריקה 

 COOK ISLANDS 20 20 105/200 קוק )איים(

 קוקוס / קילינג )איים(
COCOS (KEELING) 
ISLANDS 20 20 105/200 

 SOUTH KOREA 20 20 150/300 קוריאה הדרומית 

 NORTH KOREA 20 20 105/200 קוריאה הצפונית 

ראה  –קורסאו )אי( 
    CURACAO (ISLE) אנטילים הולנדיים 

    CORSICA (ISLE) ראה צרפת  –קורסיקה 

 KAZAKHSTAN  20 20 105/200 קזחסטן 

    QATAR אין שירות  –קטאר 

 CAYMAN ISLANDS 20 20 105/200 ימן )איים( קי

 –קילינג / קוקוס )איים( 
 ראה אוסטרליה

KEELING (COCOS) 
ISLANDS    

 KYRGYZSTAN 20 20 105/200 קירגיזיה 

 KIRIBATI (ISLES) 20 20 150/300 קיריבטי )איים(

 NEW CALEDONIA  20 20 150/300 קלדוניה החדשה

 CAMBODIA 20 20 150/300 קמבודיה 

ראה סין   -קמוי )איים( 
    QUEMOY / KINMEN (ISLES) רפ' לאומנית

 CAMEROON 20 20 150/300 קמרון

 CANADA 20 20 150/300 קנדה 

 KENYA 20 20 105/200 קניה 

ראה  –קנרים )איים( 
    CANARY ISLANDS ספרד 

 CYPRUS 20 20 150/300 קפריסין 

 CROATIA 20 20 105/200 קרואטיה 

   ראה ארה"ב CAROLINE ISLANDS קרולינים )איים( 

 CHRISTMAS (ISLE) 20 20 105/200 קריסמס )אוק' ההודי(

קריסמס / קיריטימטי 
    -)אי( )אוק' השקט( 

 ראה קיריבטי
CHRISTMAS / KIRITIMATI 
(ISLE)    
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משקל ומידות מרביות למשלוח חבילות–רשימת ארצות   

 (1לחבילות ) ' אוירחב חב' ים  

 משקל מרבי שם הארץ
מידות 
 מרביות

מידות 
 מרביות

 REUNION (ISLE) 20 20 150/300 ראוניון )אי(

אין  –ראס אל ח'ימה 
    RAS AL KHAIMAH שירות 

 RWANDA 20 20 150/300 רואנדה 

    RHODES ראה יוון  –רודוס 

ראה  –רודריגז )אי( 
    RODRIGUES (ISLE) מאוריציוס 

 ROMANIA  20 20 105/200 רומניה 

    ROSS ראה ניו זילנד  –רוס 

 RUSSIA 20 20 150/300 רוסיה

ראה גיניאה  –ריו מוני 
     RIO MUNI המשוונית 

ראה  –ריו קיו )איים( 
     RYUKYU ISLANDS יפן

 CZECH REPUBLIC 20 20 150/300 רפובליקה צ'כית

 SWEDEN 20 20 150/300 שבדיה 

 SWITZERLAND 20 20 150/300 שוויצריה

ראה  –שורטלנד )איים( 
    SHORTLAND ISLANDS שלמה

 SOLOMON ISLANDS 20 20 105/200 שלמה )איים(

ראה  –שפיצברגן 
    SPITZBERG נורבגיה 

    SHARJAH אין שירות  –שרג'ה 

 THAILAND 20 20 150/300 תאילנד 

 TUNISIA 20 20 150/300 תוניסיה 

 TURKEY 20 20 150/300 תורכיה

    YEMEN אין שירות –תימן 

     

 
 [ /אורך 2] אורך + )גובה + רוחב( *   (1)
 150/300 –, חבילות ים 105/200 –חבילות אוויר  (2)
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קוד  לחו"ל –שירותים שונים 
 "מאור"

התעריף 
בש"ח  כולל 

 מע"מ

 רישום דבר דואר . 1
 (2)מאור נ  (70001)קוד דואר כמותי: 

 7.70 

  רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד. 2
 (15)מאור נ  (70002)קוד דואר כמותי: 

 18.70 

 מסירה מיוחדת )אקספרס( של דבר דואר. 3
 (7)מאור נ  (70004)קוד דואר כמותי: 

 8.90 

 אישור מסירת חבילה או דבר דואר רשום. 4
 (14ר נ )מאו (70003)קוד דואר כמותי: 

 1.40 

טיפול בדבר דואר לחוץ לארץ )מלבד דמי המשלוח(  .5
שתכולתו, לפי הצהרת השולח, היא בעלת ערך גבוה  

 (19)מאור נ 

 106.50 

טיפול בחבילה מופנית מחו"ל למען בארץ או מוחזרת . 6
לשולח עקב אי מסירתה לנמען בחו"ל )בנוסף להוצאות 

 הנדרשות מאת מינהל הדואר בחו"ל(

  

 35.50  ק"ג 1עד  6.1

 3.10  כל ק"ג נוסף או חלק ממנו 6.2

   
 שובר תשובה בין לאומי . 7

 לאומי-המרת שובר תשובה בין
  

20001 
22003 

6.20 
9.00 

בלבד, שערך  EMS-הרחבת אחריות )ביטוח( בשירות ה. 8
 –₪  25,000תכולתו, לפי הצהרת השולח, אינו עולה על 

ם, מערכו של דבר הדואר, נוסף או חלק מה₪  1,000לכל 
)חל איסור על משלוח תכשיטים בשירות על דמי המשלוח 

EMS)  :(5)מאור נ  (70006)קוד דואר כמותי 

  
5.90 
 

הרחבת אחריות )ביטוח(  ,  במסגרת השירות ליצואן. 9
לשירות דואר רשום וחבילה לפי הצהרת השולח, אינו 

מהם, מערכו  או חלק₪  1,000לכל  –₪  25,000עולה על 
 של דבר הדואר, נוסף על דמי המשלוח

  

 כאשר דבר הדואר אינו מכיל תכשיטים 9.1
 (70008)קוד דואר כמותי: )

 3.60 

כאשר דבר הדואר מכיל תכשיטים )תעריף זה אינו חל  9.2
בשל האיסור לשלוח דברי ערך  EMSעל פריטי 

 (EMSבשירות 
 (70007)קוד דואר כמותי: 

 12.40 

ירת מכתב שנשלח מחוץ לארץ אשר דמי המשלוח מס .10
 לאומית( -בעדו משולמים בידי נמען בארץ )תגוביינא בין

  

 2.50  (310)מאור מ  (70005)קוד דואר כמותי: גרם  50כל מכתב עד 

. הפניה של דבר דואר רשום שנשלח לחו"ל לשם או למען 11
  אחר בחו"ל

 6.80 

ל של בויל בהתאם .  טיפול בדבר דואר שהגיע מחו"12
  לתעריף של ארץ המוצא.

 6.80 

 .  אריזה מחדש של חבילה שהגיעה מחו"ל לפני המסירה13
 

 6.80 
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התעריף  מברקים, פקסימילה לחו"ל

בש"ח  
כולל 
 מע"מ

 משלוח מברק. 1
 

 

 לכל הארצות  –מברק רגיל  1.1
 

 

  מאשנב 1.1.1

 39.90 (448)מאור ש מלים ראשונות  7א. 
 2.90 (448)מאור ש כל מלה נוספת ב. 

  באמצעי בזק  1.1.2
 39.90 מלים ראשונות  7א. 

 ב. כל מלה נוספת 
 

2.90 

 משלוח פקסימיליה. 2
 

 

 (444)מאור ש  מאשנב למכשיר פרטי  )טלפקס( 2.1
 

 

  לכל הארצות –( 2צילום ) 2.1.1
 8.90 א. דף ראשון

 ב. כל דף נוסף
 

4.00 

  (1טקסט ) 2.1.2
  לאירופהא. 

 16.40 דף ראשון
 8.30 כל דף נוסף

  לקנדה וארה"בב. 
 14.50 דף ראשון

 6.50 כל דף נוסף
  לשאר הארצותג. 

 20.00 דף ראשון
 כל דף נוסף

 

9.90 

לכל  (2)טקסט או צילום   - (1)מאשנב לדלת הנמען  )פוסטפקס(  2.2
 הארצות

 

 21.70 דף ראשון 2.2.1
 15.90  סףכל דף נו 2.2.3



 66 

 

התעריף  מברקים, פקסימילה לחו"ל
בש"ח  
כולל 
 מע"מ

  , לכל הארצותבאמצעי בזק למכשיר פרטי  2.3
 17.00 מלים ראשונות 40א. 

     40.00 -מלים ראשונות ולא יותר מ 40מעל  –ב. כל מלה נוספת 
 לדף₪                                                                                       

0.15 

 טקסט או צילום לכל הארצות –באמצעי בזק לדלת הנמען  2.4
 

 

 23.40 מלים ראשונות 40 2.4.1
   -מלים ראשונות ולא יותר מ 40מעל  –כל מלה נוספת  2.4.2

 לדף₪   50.00                                                                             
0.15 

 
 ביטול שידור פקסימילה בתשלום. 3

 

 

 6.80 שיחה שלא קוימה עקב הזמנת מספר לא נכון
 

 
 

 מסמך המכיל רק מלים ומשודר באמצעות הקלדת המלים.  –( "טקסט" 1)
 

   מסמך המשודר באמצעות מכשיר הפקסימיליה. –( "צילום" 2)
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 לוח מברקים לחו"לרשימת ארצות והגבלות למש
 

 אין שירות  שם הארץ

   ABU DHABI ראה נסיכויות ערביות מאוחדות  –אבו דבי 

 OUGANDA  LTF, LT אוגנדה

 OUZBEKISTAN  LTF, LT, TF, TLX אוזבקיסטן

  UMM AL KAIWAIN ראה נסיכויות ערביות מאוחדות  –אום אל קייוין 

 AUTRICHE  LTF, LT, URGENT אוסטריה 

 סטרליה כולל: טסמניה, אמטרקטיקת מוסון, לורד  או
האו, איי לינדרס, פפואה, קריסמס )באוקינוס      

 ההודי( 

AUSTRALIE  LTF, LT 

 UKRAINE LTF, LT, TF, TLX אוקראינה

   URUGUAY אורוגואי 

 ACORES  LTF, LT אזורים )איים( 

 AZERBEIDJAN  LTF, LT, TF, TLX אזרביידג'ן

 ITALIE LTF, LT, URGENT )כולל: סיציליה, סרדיניה( איטליה 

 אינדונזיה כולל: בורניאו הדרומית, איריאן 
 המערבית )גיניאה המערבית החדשה( טימור     
 הגבלות:  המברקים עלולים להתעכב      

 ומתקבלים על אחריותו של השולח                 

INDONESIE URGENT, LT 

 ISLANDE  LTF, LT, URGENT איסלנד

  IRAN אין שרות  –איראן )פרס( 

 IRLANDE  LTF,TF, URGENT אירלנד

   ALBANIE אלבניה 

  ALGERIE אין שירות  –אלג'יריה 

 ELLICE (TUVALU) TLX, TF אליס )טובאלו(

 EL SALVADOR LTF, LT סלוואדור  –אל 

 ALASKA URGENT אלסקה

 ANGOLA LTF, LT אנגולה

  ANGUILLA אנגילה 

 ANDORRE LTF, LT אנדורה  

  ANTIGOA אין שירות –אנטיגואה 

 אנטילים הולנדיים כולל: ארובה, בונייר, סבא, 
 סנט אוסטש, סנט מרטין, קורסאו                    

ANTILLES 

NEERLANDAISES 

LTF, LT 

 ESTONIE LT, LTF, TF, TLX אסטוניה

  ASCENSION אין שירות –אסנסיון 

 AFGHANISTAN LT, LTF אפגניסתאן

  EQUATEUR אקואדור 

  ARGENTINE ארגנטינה

  ARUBA ראה אנטילים הולנדיים  –ארובה 

 ERYTHREE LT, LTF אריטריאה

 ARMENIE LT, LTF, TF, TLX ארמניה

 E.U. D’AMERIQUE URGENT ארצות הברית של אמריקה

 ETHIOPIE LT, LTF אתיופיה )חבש(

 BAHAMAS (ILES)  LTF )איים( בהאמה

  BHOUTAN בהוטן 

  BULGARIE בולגריה 

  BOLIVIE בוליביה 
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  BONAIRE ראה אנטילים הולנדיים  –בונייר 

 רשימת ארצות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל 
 

 אין שירות  שם הארץ

 BOSNIE – HERZEGOVINE  LT, LTF הרצגובינה –בוסניה 

  BOPHUTHATSWANA בופוטצואנה 

 BOTSWANA URGENT, LTF, LT בוצואנה

 BURUNDI  TF, LTF, LT בורונדי

 BIRMANIE URGENT בורמה )מיאנמר(

   BORNEO DU SUD ראה אינדונזיה  –בורניאו הדרומית 

   BORNEO DU NORD ראה מלזיה  –בורניאו 

   BURKINA FASO בורקינה פאסו )וולטה עלית( 

   BAHRAIN אין שרות –בחריין 

 BELARUS (BIELORUSSIE) LT, LTF, TF, TLX בלרוס  )ביילורוסיה(

 BELGIQUE URGENT, LT, LTF בלגיה

  BALEARES (ILES) ראה ספרד –בליארים )איים( 

  BELIZE )הונדורס הבריטית(  –בליז 

   BANGLA DESH דש  –בנגלה 

 BENIN (DAHOMEY) TF, LT, LTF בנין )דהומיי(

   BANKS ET TORRES (ILES) ראה ונואטו –ס וטורס בנק

 BARBADES URGENT, LT, LTF ברבדוס

 BRUNEI  LTF, LT ברוניי

 BRESIL  URGENT ברזיל

 GRANDE BRETAGNE ET בריטניה הגדולה ואירלנד הצפונית 

IRLANDE DU NORD 

URGENT, LT, LTF, TF 

  BERMUDES ברמודה

  GHANA גאנה

   GABON גבון

   NORD DU MARTIN – SAINT)          גואדלופ כולל: 
                                                    ,DESIRADE ,GALANTE  

MARIE          ,BARTHELEMY – SAINT ,SAINTES LES) 

GUADELOUPE LT, LTF 

 GUATEMALA LT, LTF גואטמלה

 GUAM URGENT גואם

 GUYANE  LT, LTF, URGENT גויאנה

 GUYANE FRANCAISE  LT, LTF, URGENT גויאנה הצרפתית 

 DJIBOUTI LT, LTF ג'יבוטי

 GIBRALTAR LT, LTF, URGENT גיברלטר

 GUINEE (REP.) LT, LTF גיניאה )רפ'(

  NOUVELLE GUINEE ראה פפואה –גיניאה החדשה 

 גיניאה המערבית החדשה )איריאן המערבית( 
 ראה אינדונזיה -                                   

NOUVELLE GUINEE 

OCCIDENTALE 

 

  GUINEE EQUATORIALE גיניאה המשוונית )כולל: פרננדו פו, ריו מוני( 

 GUINEE BISSAU גיניאה ביסאו )הפורטוגלית(

(PORTUGAISE)  

 

 JAMAIQUE LTF ג'מאיקה

  GAMBIE גמביה 

  GAMBIER (ARCHIPEL) יה הצרפתיתראה פולינז –גמבייר )איים( 

 GEORGIE LT, LTF, TF, TLX גרוזיה
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  GROENLAND אין שירות –גרינלנד 

 ALLEMAGNE URGENT, LT, LTF גרמניה 

 GRENADE (ILE) URGENT, LTF, LT כולל קריאקו  –גרנדה )אי( 

 רשימת ארצות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל
 

 אין שירות  שם הארץ

  GUERNSEY ראה בריטניה הגדולה -גרנסי

   JERSEY ראה בריטניה הגדולה  –ג'רסי 

   DUBAI ראה נסיכויות ערביות מאוחדות  –דוביי 

  DODECANESE (ILES) ראה יוון –דודקן )איים( 

 DOMINIQUE (ILE)  LTF, LT דומיניק )אי(

  DOMINICAINE (REP.) ומיניקא )רפ' ומיניקאנית(

 DANEMARK URGENT, LT, LTF יי פארו(דניה )כולל א

 AFRIQUE DU SUD URGENT, LT, LTF דרום אפריקה 

  AFRIQUE DU SUD OUEST ראה נמיביה –דרום מערב אפריקה 

  HAITI האיטי

  INDE הודו

 HAWAI URGENT הוואי

 PAYS –BAS URGENT, LT, LTF הולנד

 HONG KONG LTF הונג קונג

  HONGRIE הונגריה

 HONDURAS (REP.) LT, LTF ונדורס )רפ'(ה

  BRITISH   HONDURAS הונדורס הבריטית ראה בליז

 HAUTE VOLTA LT, LTF ראה בורקינה פאסו –וולטה עילית 

 VATICAN TLX וטיקן )קריה( 

 VIET NAM TLX, TF, LTF, LT וייט נאם

 WAKE (ILE) TLX, TF וייק )אי(

  WINDWARD וינדוורד

 VIERGES  (ILES DES E.U. D’AMERIQUE) URGENT של ארה"ב )איים( וירג'ין

  VIERGES BRITANNIQUES (TORTOLA) וירג'ין של בריטניה )טורטולה(

 WALLIS ET FUTUNA (ILES) TLX, LT, LTF וליס ופוטונה )איים(

 VANUATU  LT, LTF ונואטו

 VENEZUELA LT,LTF ונצואלה

 ZAIRE (REP.) LT, LTF זאיר

 ZIMBABWE URGENT, LT, LTF זימבבואה

 ZAMBIE URGENT, LT, LTF זמביה

  ZANZIBAR ראה טנזניה  –זנזיבר 

 COTE D’IVOIRE LT, LTF חוף השנהב

 TAJIKISTAN LT, LTF, TF, TLX טג'יקיסטן 

  TAHITI ראה פולינזיה הצרפתית  –טהיטי 

  TUAMOTOU ראה פולינזיה הצרפתית –טואמוטו 

   TOBAGO ראה טרינידר וטובגו  –בגו טו

 TUVALU (ELLICE) TLX, TF טובלו )אליס( 

  TOGO טוגו 

  TONGA אין שירות –טונגה )איי פרנדלי( 

  TOKELAU ראה ניו זילנד  –טוקלאו 

  TORTOLA ראה וירג'ין של בריטניה  –טורטולה 

  TORRES (ILE) ראה ונואטו  –)אי(  –טורס 
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 TURKMENISTAN LT, LTF, TF, TLX טורקמניסטן

  TURQUES ET CAIQUES (ILES) טורקס וקאיקוס )איים(

  TIBET ראה סין רפ' עממית  –טיבט 

  TAIWAN ראה סין רפ' לאומנית  –טייואן 

 רשימת ארצות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל
   

 אין שירות  שם הארץ

   TIMOR ORIENTAL טימור המזרחית 

  TANGANYIKA ראה טנזניה  –ה טנגניק

  TANZANIE )כולל: זנזיבר, פמבה וטנגניקה( טנזניה 

 טריטוריות דרומיות ואנטרטיקות של צרפת 
 כולל:        

       (ILES )AMSTERDAM ET PAUL .ST ,KERGUELEN  
                           ,CROZET ,ADELIE 

TERRES AUSTRALES ET 

ANTARCTIQUES 

FRANCAISES 

LT, LTF 

 טריטוריות בריטיות באוקינוס ההודי כולל האיים: 
            (FARQUIAR ,DESWETES EHAGIS ,MEDABRA) 

TERRITOIRES 

BRITANNIQUES DANS 

L'OCEAN INDIEN 

 

 TRINITE ET TOBAGO  LT, LTF טרינידר וטובגו )איים(

 TRISTAN DA CUNHA (ILES) TF, TLX טריסטן דה קונהה )אי(

 TRANSKEI LT, LTF טרנסקיי

 YOUGOSLAVIE LT, LTF יוגוסלביה

 GRECE URGENT, LT, LTF יוון )כולל: דודקן, כרתים, רודוס(

 JAPON URGENT, LT, LTF יפן )כולל: איי ריו קיו, אוקינווה( 

  JORDANIE אין שירות  –ירדן 

  KOWEIT אין שרות  –כווית 

  CAP VERT ק(כף ורדה )איי הכף הירו

  CRETE ראה יוון  –כרתים 

 LAOS TF, LT, LTF,URGENT לאוס

  LIBAN אין שרות  –לבנון 

  LOYAUTE ראה קלדוניה החדשה  –לואיוטה 

  LIBYE אין שרות  –לוב 

 LUXEMBOURG URGENT, LT, LTF לוקסמבורג

  LORD HOWE (ILES) ראה אוסטרליה  –לורד האו )איים( 

 LETTONIE (LATVIA) LT, LTF, TF, TLX לטביה

  LIBERIA ליבריה 

 ראה אנטיגואה, מונסרט, סנט  –ליוורד )איים( 
 כריסטוף, נוויס ואנגילה                                

LEEWARD (ILE)  

 LITHUANIE LT, LTF, TF, TLX ליטא

  LICHTENSTEIN ראה שוויצריה  –ליכטנשטיין 

 LESOTHO TLX, TF לסוטו

 MAURICE LT,LTF מאוריציוס כולל: רודריגז

  MAURITANIE אין שרות  –מאורתיאניה 

 MALI  LT, LTF מאלי

 MADAGASCAR (REP. MALGACHE) LT, LTF מדגסקר

 MADERE LT, LTF מדיירה

  MOZAMBIQUE מוזמביק

 MOLDOVIE LT, LTF, TF, TLX מולדובה

 MONGOLIE (REP. POP) LT, LTF מונגוליה )רפ' עממית(
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 MONTSERRAT (ILE) URGENT, LT, LTF מונסרט )אי(

 MONACO URGENT, LT, LTF מונקו 

  MUSCAT אין שרות  –ראה עומאן  –מוסקט 

   MATSU ראה סין רפ' לאומנית –מטסו 

   ראה בורמה  -מיאנמר 

 

 
 רשימת ארצות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל

  
תאין שירו  שם הארץ  

 MIDWAY (ILES) TF, TLX, URGENT מידווי )איים(

  MIQUELON ראה סנט פייר ומיקלון  –מיקלון 

  MICRONESIE ראה קרולינים –מיקרונזיה 

   MALAWI מלאווי 

  MALDIVES (REP.) מלדיבים )רפ'( 

  MALAISIE מלזיה )כולל: לבואן, מלאיה, סבח, סרוואק(

 MALTA URGENT מלטה

 ,EGYPTE LT, LTF, URGENT, TF מצרים

TLX 

   MACAO מקאו 

 MACEDOINE LT, LTF מקדוניה

 MEXIQUE  LT, LTF מקסיקו

 MAROC LT, LTF מרוקו 

 MARTINIQUE  URGENT, LT, LTF מרטיניק )אי(

 MARIANNES (ILES)  TF, TLX מריאנים )איים(

  REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE מרכז אפריקה )רפ'( 

   MARQUISES (ILES) ראה פולינזיה הצרפתית  –ז מרקי

 MARSHALL (ILES)  TF, TLX מג'ורו )איים( –מרשל 

   NAURU נאורו 

  NEVIS ראה סנט כריסטוף נוויס ואנגליה  –נוויס 

 NORVEGE URGENT, LT, LTF נורבגיה )כולל שפיצברגן(

  NORFOLK ראה אוסטרליה  –נורפולק 

 NIGER LT, LTF ניג'ר

  NIGERIA ניגריה 

  NOUVELLES HEBRIDES ראה ונואטו  –ניו הברידס )כולל בנקס וטורס( 

 ,NOUVELLE ZELANDE LT, LTF, URGENT, TF ניו זילנד )כולל: רוס, נייו, טוקלאו(

TLX 

  TERRE-NEUVE ראה קנדה  –ניו פאונדלנד 

 NICARAGUA LT, LTF ניקרגואה

  NAMIBIA נמיביה

  PRINCIPAUTES ARABES UNIES אין שרות –ת ערביות מאוחדות נסיכויו

 NEPAL  LTF, TLX נפאל

  SABA ראה אנטילים הולנדיים  –סבא 

  SABAH ראה מלזיה  –סבח 

  SOUS LE VENT ראה פולינזיה הצרפתית –וונט -לו-סו

  SOUDAN אין שרות  –סודאן 

 SWAZILAND LT, LTF סווזילנד

  SOMALIE (REP.) סומאליה )רפ'( 

  SOCIETE ראה פולינזיה הצרפתית –סוסייטה 
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  SYRIE אין שרות  –סוריה 

   SURINAM סורינם 

 SIERRA LEONE LT, LTF סיירה ליאונה 

  SEYCHELLES (ILES) סיישל )איים(

 סין רפ' לאומנית כולל: טייואן )פורמוזה(, 
 מטסו, פנגו, קמוי                                                 

CHINE (REP.)  

 CHINE (REP. POP.) LT,  LTF סין רפ' עממית )כולל: טיבט ומנצ'וריה(

 רשימת ארצות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל
 אין שירות  שם הארץ

  SINGAPOUR אין שירות –סינגפור 

 SLOVENIE LT, LTF סלובניה

  REP. SLOVAQUE סלובקיה 

 SALOMON LT, LTF סלומון

  SAMOA (ILES DES E.U. D'AMERIQUE) סמואה )איים של ארה"ב(

 SAMOA OCCIDENTALE LT, LTF סמואה המערבית

 SAN MARINO  LT, LTF סן מרינו

 SENEGAL LT, LTF סנגל

  SAINT EUSTACHE ראה אנטילים הולנדיים  –סנט אוסטש 

  SAINT ANDRE ראה קולומביה  –סנט אנדרוס 

 SAINT VINCENT LT, LTF סנט וינצנט

 סנט כריסטוף )סנט קיטס(, נוויס ואנגילה 
 

SAINT CHRISTOPHE 

(SAINT KITTS) NEVICE 

ET ANGUILLA 

 

  SAINT MARTIN ראה אנטילים הולנדיים  –סנט מרטין 

 SAINT PIERRE ET MIQUELON  URGENT, LT, LTF סנט פייר ומיקלון

  SAINT KITTS ריסטוף ראה סנט כ –סנט קיטס 

  SAINT TOME ET PRINCIPE סנט תומה ופרינסיפה 

 SAINTE HELENE URGENT, LT, LTF סנט הלנה

 SAINTE LUCIE URGENT, LT, LTF סנטה לנוצ'יה

  ARABIE SEOUDITE אין שרות –סעודיה 

 ESPAGNE URGENT, LT, LTF ספרד )כולל האיים הבליארים והקנריים( 

  SARAWAK ראה מלזיה  –סרוואק 

  SRI LANKA )ציילון( –סרי לנקה 

  AJMAN אין שרות  –ראה נסיכויות ערביות מאוחדות  –עג'מן 

  OMAN אין שרות  –כולל מוסקט  –עומאן 

  IRAQ אין שרות  –עיראק 

  FEROE (ILES) פארו )איים( )ראה דניה( 

  FUJEIRAH שרות  אין –ראה נסיכויות ערביות מאוחדות  –פוג'יירה 

  FUTUNA ראה וליס ופוטונה  –פוטונה 

 פולינזיה הצרפתית כולל: גמבייר, טואמוטו, 
 וונט, סוסייטה )טהיטי(-לה-מרקיז, סו                     

POLYNESIE FRANCAISE LT, LTF 

  POLOGNE פולניה 

 FALKLAND (ILES) LT, LTF פוקלנד )איים(

 PORTO-RICO URGENT ריקו-פורטו

 PORTUGAL LT, LTF פורטוגל

  FORMOSA ראה סין רפ' לאומנית  –פורמוזה 

 FIDJI (ILES) LT, LTF פיג'י )איים(

 PITCAIRN TLX פיטקרן
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 PHILIPPINES LT, LTF פיליפינים )איים(

 FINLAND URGENT, LT, LTF פינלנד 

  PAKITSTAN אין שרות  –פכיסתאן 

  PEMBA ראה טנזיה  –פמבה 

 PANAMA URGENT, LT, LTF פנמה )רפ'( ואיזור התעלה

 PAPUA – NOUVELLE GUINEE  LT, LTF גיניאה החדשה –פפואה 

 PARAGUAY  TLX, TF פרגואי

 PEROU LTF פרו

  PERIM אין שרות  –ראה תימן רפ' דמ' עממית  –פרים 

 רשימת ארצות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל
 

ירותאין ש  שם הארץ  

  PRINCIPE ראה סנט תומה ופרינסיפה  –פרינסיפה 

  FRENDLY (ILES DES AMIS) ראה טונגה  –פרנדלי )איים( 

  FERNANDO POO ראה גיניאה המשוונית –פרננדו 

  TCHAD צ'אד

  CHAGOS ראה טריטוריות בריטיות באוקינוס ההודי –צ'גוס 

  CEYLON ראה סרי לנקה –ציילון 

 CHILI URGENT, LT, LTF -צ'ילי 

 TCHEQUE REP.  URGENT, LT, LTF צ'כיה

  CHESTERFIELD (ILES) ראה קלדוניה החדשה  –צ'סטרפילד )אי( 

 FRANCE URGENT, LT, LTF כולל קורסיקה –צרפת 

  CAIAQUES (ILES) ראה טורקס וקאיקוס  –קאיקוס )איים( 

  CUBA קובה 

 COLOMBIE URGENT, LT, LTF כולל סנט אנדרוס –קולומביה 

 ,COMORES (ILES) LT, LTF קומורים )איים(

 CONGO (REP.) URGENT, LT, LTF )ברזוויל(קונגו )רפ' עממית( 

 COSTA RICA LT, LTF קוסטה ריקה

 COOK (ILES) LT, LTF קוק או הרווי )איים(

  COCOS (OU KEELING) ראה אוסטרליה  –קוקוס )או קילינג( 

  COREE DU SUD הדרומית קוריאה 

 COREE DU NORD LT, LTF קוריאה הצפונית

   CURACAO ראה אנטילים הולנדיים  –קורסאו 

  CORSE ראה צרפת  –קורסיקה 

 KAZAKHSTAN LT, LTF, TF, TLX קזחסטן

  QATAR אין שרות  –קטאר 

 CAYMAN (ILES) URGENT, LT, LTF קיימן )איים(

  KEELING ראה קוקוס –קילינג )או קוקוס( 

 KIRGHIZISTAN LT, LTF, TF, TLX קירגיזיה 

 ,KIRIBATI LT, LTF, TF, TLX קיריבטי 

URGENT 

 NOUVELLE CALEDONIE LT, LTF קלדוניה החדשה כולל: צ'סטרפילד, לואיוטה 

 KAMPUCHEA TF, TLX קמפושיאה

  QUEMOY ראה סין, רפ' לאומנית  –קמוי 

  CAMEROUN קמרון )רפ'(

 CANADA LT, LTF קנדה

 KENYA URGENT קניה

  CANARIES (ILES) ראה ספרד –קנרים )איים( 
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  CHYPRE קפריסין 

 CROATIA LT, LTF קרואטיה

 CAROLINES (ILES) LT, LTF, TF, TLX קרולינים )איים(

  CARRIACOU ראה גרנדה )אי(  –קריאקו 

   CHRISTMAS (OCEAN INDIEN) ראה אוסטרליה  –קריסמס )אוק' ההודי( 

   

 REUNION URGENT, LT, LTF ראוניון

  RAS AL KHAIMAH אין שרות – ראס אל ח'יימה

 RWANDA LT, LTF רואנדה

  RHODES ראה יוון –רודוס 

  RHODESIE רודזיה )ראה זימבבואה(

 
 

 רשימת ארצות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל
 

 אין שירות  שם הארץ

  RODRIGUES (ILES) ראה מאוריציוס  –יגז )אי( רודר

 ROUMANIE LT, LTF רומניה

 ,RUSSIE LT, LTF, TF,TLX רוסיה

URGENT 

   RIO MUNI ראה גיניאה המשוונית  –ריו מוני 

   RYU KYU ראה יפן –ריו קיו 

  REPUBLIQUE DOMINICAINE ראה דומיניקנה –רפובליקה דומיניקאנית 

 ראה מרכז  –אפריקנית  רפובליקה מרכז
 אפריקנית                                         

REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

 

 SUEDE LT, LTF, URGENT שבדיה

 SUISSE URGENT, LT, LTF שוויצריה כולל: ליכטנשטיין

  SPITZBERG ראה נורבגיה  –שפיצברגן 

  SHARJAH שרות  אין –ראה נסיכויות ערביות מאוחדות  –שרג'ה 

 THAILANDE LT, LTF תאילנד תאילנדית באותיות רומיות 

  TUNISIE אין שרות  –תוניסיה 

 TURQUIE LT, LTF תורכיה 

  YEMEN אין שרות  –תימן 
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תעריף חדש  קוד "מאור" מחירי מוצרים הנמכרים ביחידות הדואר
בש"ח  כולל 

 מע"מ 
   ת.  אריזות לחבילו1 

   אריזה קטנה 1.1
 9.20 15101 אריזה בודדת  1.1.1
 55.00  אריזות 10מארז בין  1.1.2

 133.00  אריזות 25מארז בין  1.1.3

   אריזה בינונית 1.2
 10.80 15102 אריזה בודדת  1.2.1
 71.00  אריזות 10מארז בן  1.2.2

 172.00  אריזות 25מארז בן  1.2.3

   אריזה גדולה 1.3
 12.40 15103 אריזה בודדת   1.3.1
 88.00  אריזות 10מארז בן  1.3.2

 215.00  אריזות 25מארז בן  1.3.3

 אריזות לחבילות ליצואן. 2
 

  

   אריזה ליצואן קטנה 2.1
 14.40 15104 אריזה בודדת   1.1.1
 104.00  אריזות 10מארז בין  1.1.2

 234.00  אריזות 25מארז בין  1.1.3

   אריזה ליצואן בינונית 2.2
 15.10 15105 אריזה בודדת   1.2.1
 111.00  אריזות 10מארז בן  1.2.2

 256.00  אריזות 25מארז בן  1.2.3

   אריזה ליצואן גדולה 2.3
 16.50 15106 אריזה בודדת   1.3.1
 125.00  אריזות 10מארז בן  1.3.2

 314.00  אריזות 25מארז בן  1.3.3

  טפות רגילותמע. 3
 

  

 16.2X11.4 14501 4.00במידות מעטפות  10מארז בן  3.1
 16.2X11.4 14502 5.50במידות  מעטפות 25מארז בן  3.2
 80.40 14102 מעטפות  1000מארז בן  3.3

  מעטפות מאורכות. 4
 

  

 23X11 14505 4.50במידות מעטפות  10מארז בן   4.1
 23X11 14506 6.20 במידות מעטפות 25מארז בן  4.2
 85.30 14103 מעטפות  1000מארז בן   4.3

    מעטפות לחו"ל. 5
 16.2X11.4 14509 4.00במידות  מעטפות 10מארז בן  5.1
 מעטפות 1000מארז בן  5.2

 

14101 110.40 
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תעריף חדש  קוד "מאור" מחירי מוצרים הנמכרים ביחידות הדואר 

בש"ח  כולל 
 מע"מ 

    גדולותמעטפות . 6
 40X30 14009 1.70בגודל מעטפה בודדת   - 6.1
 40X30 14106 301.30בגודל  מעטפות 500מארז בן   -6.2
מארז בן  – 19X13מעטפות כיס סיליקון בגודל   6.2
 מעטפות 10

14521 4.50 

מארז בן  – 34X24בגודל  כיס סיליקון מעטפות  6.3
 מעטפות 10

14525 7.00 

 281.20 14105 מעטפות 1000מארז בן  -    
 5.50 14523 מעטפות 10מארז בן  – 25X18מעטפות בגודל   6.4
 167.70 14104 מעטפות 1000מארז בן  -     
מארז בן  – 40X30מעטפות כיס סיליקון בגודל   6.2
 מעטפות 10

14527 9.00 

 

   מעטפות מרופדות .7
 2אריזה בת  21X16מעטפות מרופדות קטנות  7.1
 ידותיח

14511 7.20 

 5אריזה בת  21X16מעטפות מרופדות קטנות   7.2
 (40012קוד פריט בחנות יחידות)

14512 13.50 

 80.40 14108 מעטפות קטנות 100מארז בן  7.3
 2אריזה בת  35X26מעטפות מרופדות גדולות  7.4

 יחידות
14513 8.70 

 5אריזה בת  35X26מעטפות מרופדות גדולות  7.5
 יחידות

14514 16.50 

 170.80 14109 מעטפות גדולות 100מארז בן  7.6
 

   מעטפת בטיחותית . 8

 25X35 14005 6.00מעטפת בטיחות בודדת מידות  8.1
 

   מעטפה מרופדת בטיחותית . 9

 9.80 14013 יחידות 1-4בטיחותית מרופדת מעטפה  9.1
 7.80 14013 יחידות 5- 20מעטפה בטיחותית מרופדת  9.2
 7.30 14013 יחידות 21- 50מעטפה בטיחותית מרופדת  9.3
 6.80 14013 יחידות ומעלה 51מעטפה בטיחותית מרופדת  9.4

 

   מעטפות מבוילות . 10
 29.00 13501 מעטפות רגילות 10מארז בן  10.1
באשנב השירות  –מעטפה  הדפס רגילה בודדת  10.2

 הבולאי בלבד
13020 3.10 

 29.50 13504 טפות מאורכותמע 10מארז בן  10.3
 68.60 13505 מעטפות מאורכות  25מארז בן  10.4
 68.00 13502 מעטפות תקן  25מארז בן  10.5
 265.00 13506 מעטפות מאורכות 100מארז בן  10.6
 262.10 13503 מעטפות רגילות  100מארז בן  10.7
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עריף חדש ת קוד "מאור" מחירי מוצרים הנמכרים ביחידות הדואר 
בש"ח  כולל 

 מע"מ 

)למשלוח עד  18X25מעטפות בגודל  10מארז בן  10.8
 גרם( 200

13507 47.60 

)למשלוח עד  18X25מעטפות בגודל  50מארז בן  10.9
 גרם( 200

13508 
40108 

224.70 
 

)למשלוח  24X34מעטפות בגודל  10מארז בן  10.10
 גרם( 200עד 

13509 49.10 

)למשלוח  24X34מעטפות בגודל  50מארז בן  10.11
 גרם( 200עד 

13510 230.10 

  

  –" 24מעטפות "דואר . 11
 

  

 4.30 13013 " רגיל24מעטפת "דואר  11.1
 13014 " חריג24מעטפת "דואר  11.2

13033 
4.60 

 21.50 13015 גרם 50מעטפות למשלוח עד  5מארז בן  11.3
 23.00 13016 םגר 50-100מעטפות למשלוח  5מארז בן  11.4
 21.50 13520 יחידות 5מארז  -11X23רגיל  24מארז דואר  11.5
 107.50 13521 יחידות  25מארז  -11X23רגיל  24מארז דואר  11.6
 21.50 13511 יחידות  5מארז  -16X23.7רגיל  24מארז דואר  11.7
 –יחידות  5מארז  -16X23.7רגיל  24מארז דואר  11.8

 טומטיתלרכישה במכונה או
40111 15.50 

 107.50 13512 יחידות  25מארז  16X23.7רגיל  24מארז דואר  11.9
 25מארז  -24X34במידות   24מארז דואר  11.10

 יחידות 
13514 115.00 

 51.60 03480 רגיל 24קונטרס דואר  11.11
 

 12. מעטפות דואר רשום 
 

  

 121.00 13515 יחידות 10מעטפות דואר רשום מארז בן  12.1
 12.20 13021 מעטפת הדפס דואר רשום 12.2
 60.80 13517 יחידות 5מעטפות דואר רשום מארז בן  12.3
מעטפות דואר רשום+אישור מסירה מארז  12.4

 יחידות 5בן 
13516 69.50 

 13. מעטפות דואר רשום מהיר
 

  

 16.00 13034 מעטפת הדפס דואר רשום מהיר 13.1
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תעריף חדש בש"ח   קוד "מאור" ים הנמכרים ביחידות הדוארמחירי מוצר
 כולל מע"מ 

   14. מדריך מיקוד

 10.10 21002 בודד 14.1
 120.50  (16כמותי ) 14.2

 

   )מכירה באשנב( כרטיסי ברכה. 15
         -"   כל אירועערכת כרטיסי ברכה "ל 15.1

 מעטפות 5כרטיסים +  5
25100 12.90 

 רטיסי ברכה מהודרים לכל שמחהמארז כ 15.2
 מעטפות( 10כרטיסי ברכה + 10)כוללת 

23531 19.90 

         -ערכת כרטיסי ברכה "לכל אירוע"    15.3
 מעטפות 10כרטיסים +  10

25110 16.90 

 

   גלויות.   16
 2.50 13002 גלויה בודדת 16.1       
 2.50 13008 גלוית "עקוב אחרי" 16.2       

 6.50 13007 גלוית אויר* 16.3       
 

   בולים.   17
 2.50 00001 בול ללא ערך    117.
 4.30 00301 ללא ערך נקוב 24בול דואר    217.

 50.00 02600 קונטרס בולים   17.3
 50.00 16145 קונטרס בול פירות    17.4
 50.00 16296 קונטרס בולי הדגל     17.5
 50.00 16310 קונטרס ישראלי   17.6
 50.00 16312 קונטרס בולים פרפרים     17.7

 
   ומארזים בולים מי. אלבו18

 249.00 17845 יחידות  1- 9  2019. אלבום בולים 18.1
 238.00  יחידות  10  2019 אלבום בולים 18.2

 49.00 18151 מארז הצדעה לצה"ל  18.3
 39.90 18595 1-49כמות   2019  מארז פסח  18.4
 36.00 18595 50-99כמות   2019מארז פסח    18.4
 34.00 18595 ומעלה 100כמות   2019מארז פסח   18.4

 6.50 13001 . אגרת אויר *19
 44.30 01701 . מנעול **20

 44.30 01702 מנעול פגום 20.1
 

בוה יותר משווי האיגרת/גלויה , * איגרת אויר או גלוית אוויר הנשלחת למדינה מקבוצה שערך המשלוח לאותה מדינה  ג
 .גרם של אותה קבוצה 100יש להוסיף להשלמה עד לתעריף למשלוח מכתב רגיל באוויר עד 

 .  ש"ח 37.90**  התעריף באילת בלבד הינו  
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קוד  מחירי מוצרים הנמכרים ביחידות הדואר
 "מאור"

תעריף חדש 
בש"ח  כולל 

 מע"מ 
 514.80 25145 שוברים  להפצה עסקית 10אוגדן בן    -10.שליחות 21
 320.00 13527 (1גרם. ) 500- 100לארה"ב ECO POST . מארז חסכוני 22
 2.30 15107 .שקית נשיאה רב פעמית 23
 4.90 15158 .סרט אריזה דביק  24
 19.90 25709 . סוללות אולטרה אלקליין25
 27.90 25706 . מתקן חניה לתג נכה26
 WORLD 8 11393 49.00. סים חו"ל 27

 
 

 
במשלוח(  1-4השוברים מיועדים למשלוח פריטים מיחידות הדואר לארה"ב בלבד במדרגת כמות יחידני )כמות  (1)

 גרם בלבד. 500עד  100במשקל 
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  תעריפי נסח טאבו 

  17%עידכון מע"מ  

   

 )נסח טאבו(סוג השרות  
 1.10.015מ תעריף 

 )כולל מע"מ(

   אגרות ממשלתיות  1

 אגרה לנסח   

   נסח 1.1
 ₪11.00  לצפייה באינטרנט בלבד )כל סוגי הנסחים(  1.2

     

   עמלות דואר ישראל למזדמנים 2

   נסח 2.1
 ₪5.70  לצפייה באינטרנט בלבד )כל סוגי הנסחים(  2.2

     

    171ני הזמנת נסח באמצעות מוקד טלפו 3

   נסח 3.1

 ₪32.00  לצפייה בלבד )כל סוגי הנסחים(  3.2

     

4 

)למזמינים בטלפון באמצעות משלוח בפקס 
171 )   

 ללא תשלום עמודים 5עד  4.1

 ₪1.30  עמודים 5לכל עמוד נוסף מעבר ל  4.2

     

5 

למנויים )צבירה  -עמלות דואר ישראל 
   חודשית(

 ה לצפייהעמל כמות חודשית 

 ₪5.60  50עד    1מ  5.1

 ₪5.00  200עד    51מ  5.2

 ₪4.64  500עד    201מ  5.3

 ₪4.17  1,000עד    501מ  5.4

 ₪3.83  2,000עד    1,001מ  5.5

 ₪3.49  2,000מעל  5.6

     

   דמי משלוח 6

 ₪24.40  משלוח באמצעות דואר שליחים 6.1

 ₪11.80  משלוח באמצעות דואר רשום 6.2

 ₪2.50  משלוח באמצעות דואר רגיל  6.3
 

או באמצעות אתר האינטרנט של חברת הדואר  171השירות ניתן באמצעות המוקד טלפוני * 
 בלבד.
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התעריף  שירות ליצואן
בש"ח  
כולל 
 מע"מ

 67.60 (70011)  . הפקת מסמכים וייצוג מול הרשויות / חיוב עבור רשומון1
 29.20 (70010)ב עבור תעודת מקור  . חיו2      
 468.00 (70012). חיוב עבור איסוף משאית   3      

 
 


