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 :הערות 
 

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

 
 . הדואר  ל יחידות לכי לא כל המוצרים נמכרים בכ   כםלתשומת לב .2

 
 פים רבים תערין עדכו  שירות:עדכון 
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 תוכן העניינים
 נושא 

 

 עמוד מס' 

   דברי דואר פנים
 3-6 72, דואר , מהיר לתיבה, רשמי מהירמכתב, איגרת או גלויה  -
 7-8 ים  לעיוור  ", עיתון רשום, משלוח24דואר " -
 9   ם ינ לוע -
 10   תו חביל -

    פנים  –שרותים מהירים 
 11 אשנב לדלת   -
 11-12 מדלת לדלת   -
 13-15 שרותים מהירים שונים  -
 16 שרותים מהירים איסוף ממתחם עסקים  -
 

 ארצי מברקים פקסימילה פנים
 

 17 משלוח מברק  -
 18 משלוח פקסימילה   -
 

                                                                                           םני פ  – ונים ים ששרות
 

19-24 

  שירותי דואר לחו"ל דרך הים והיבשה 
 25-27 מכתב, גלוייה , צרור קטן , או שק ישיר  -
 27-28 חבילות  -
 

 שירותי דואר לחו"ל בדרך האוויר 
 

 29-31 ם יר וולע ריםביזוא  םבי, כתיתוןה, ע רת גלוי מכתב, איג -
 31 ות  ילחב  -
 

ׂ ( EMS) שירותים מהירים לחו"ל  ׂ 
 

32-33 

 ECO-POSTשירות   -
 EMS-רשימת ארצות וקב' תעריפים למשלוח ד"ד, חבילות ו  -

34-39 
40-48 

 49-58 משקל ומידות מירביות למשלוח חבילות  –רשימת ארצות  -
 59 לשירותים שונים לחו"

 
 ו"ל לח לקסוט  היל קסימים פמברק

 

 60 ק רב ח משלו מ -
 61 משלוח פקסימילה  -
 62-69 רשימת ארצות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל  -

 מוצרים הנמכרים באשנב
 נסח טאבו   -
 שירות ליצואן   -

70-73 
74 
75 
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   דברי דואר פנים

 
תעריף  

בש"ח  כולל  
 מע"מ

 
תעריף  
-בש"ח  

 מכונות ביול

     יהאו גלוב כתמשלוח מ .1

     "ליגמסוג "ר -
 (10041קוד דואר כמותי: )( 2) גרם 50משלוחים רגילים עד   -           
 ( 205)מאור מ  (14035קוד מכונות ביול: )

3.30 2.80 

)קוד דואר  (  2גרם )נפחי( ) 50משלוחים רגילים עד   -          
 ( 201מאור מ  )  (14036קוד מכונות ביול:) (10051כמותי: 

5.50 
 
 
 

4.50 

  חינם    ל צה"ל בשירות  פעיללח ע"י חיינשה  רגיל מסוגב מכת -         

 מסוג "חריג" .  .2
 משלוח רגיל   -          

  

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

5.50 4.50 

  י:ותכמאר דוקוד ) גרם500גרם עד   201-למעלה מ  -
 ( 201 מ ור)מא  (14038 יול:בות מכונ קוד )  (11062

12.50 10.00 

)קוד דואר כמותי: גרם   2,000גרם עד   501-למעלה מ - 
 ( 201)מאור מ   (14040ל: יו קוד מכונות ב) (11064

17.50 15.00 

  50מסירת מכתבי תגוביינא מסוג רגיל ללקוח )עד  .  .3
)קוד דואר    (1) לכל פריט  החל מהפריט הראשון  –גרם( 
 (250מאור מ  )  (10030 י:כמות

2.05  

 

רשוםוד .4 משישולר  רטפ  –  אר  מלום    ם יאביזרובים  כתח 
, לכל פריט החל מהפריט  3  סעיף   5לעיוורים, כמפורט בעמוד  

 הראשון.

 

 16.30 ( 204)מאור מ  (16100, מכונות ביול  16000 )קוד דואר כמותי: (3) גרם 50עד  -
 13.30 ( ן מהביתקליק" )הכ "דואר ב גרם  50עד  -
)   50עד    - ),חר  (3גרם  דוארנפחי(   יג                    (16005כמותי:    )קוד 

          (206מור  מא)  ( 16105  לוי ב מכונות
17.50 

 14.50 "דואר בקליק" )הכן מהבית( ( ,חריג )נפחי( 3גרם ) 50עד 
כמותי:    200עד    50מעל    - דואר  ביול  16001)קוד  מכונות  מ    (16101,  )מאור 

204 ) 
17.50 

 14.50 ( קליק" )הכן מהבית"דואר ב גרם 200עד גרם   50מעל  -
)מאור מ    (16102, מכונות ביול    16002  )קוד דואר כמותי:    500עד    200מעל    -  

204 ) 
19.00 

 16.00 (קליק" )הכן מהבית"דואר ב גרם 500עד גרם   200מעל  -
מ  ר  )מאו  (16103  לובי מכונות    16003מותי:  ואר כ)קוד ד  2,000עד     500מעל  - 

204 ) 
24.00 

 21.00 ( קליק" )הכן מהבית"דואר ב  גרם 2,000עד גרם   500מעל  -
  ( 2) פריטים למשלוח 99עם ברקוד וקובץ פרטי נמען מעל   -

 9.95 ( 16110, מכונות ביול  16010)קוד דואר כמותי:   (3)גרם 50עד  -
 11.70 ( 16115מכונות ביול   16015 :אר כמותי)קוד דו ,חריג )נפחי( (3גרם)  50עד  -
 11.70 ( 16111ול בימכונות  16011 י:אר כמותוד)קוד  200 עד  50מעל  -
 15.21 (  16112מכונות ביול  16012)קוד דואר כמותי:  500עד   200מעל  -
 18.72 ( 16113ביול    מכונות 16013קוד דואר כמותי: ) 2,000עד   500מעל  -
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   (7( )6( )5)עקוב אחרי   –  דואר רשום .5
 64.40 ( 065)מאור ש ה לשנ   עריףהת -

  3הכולל    םימד רשו"רת דסילמ  חדת מיורושי  -  םורש. דואר  6 
 ( 4(  )2( )1)פריטים  20ניסיונות מסירה, מעל  

 

                                                                      רגליתבחלוקה לנמען  6.1
 (2)ירה המחיר לא כולל תשלום עבור אישור מס  –

 

 22.00 (  16120ל ביו ת מכונו 16020 :יותדואר כמ ד)קו (3)  םגר 200עד  -
 23.50 ( 16122 ת ביולמכונו 16022)קוד דואר כמותי:   גרם 500עד   200מעל  -
 28.00 ( 16123מכונות ביול  16023כמותי:   וארד ד)קום גר 1,000  עד 500מעל  -
 30.00 ( 16124  16024)קוד דואר כמותי: גרם  2,000עד  1,000מעל  -

  ן אחר למעט תא דואר בתשלוםלכל מע חלוקה  6.2
 39.00 ( 16027)קוד דואר כמותי:   גרם  50עד  -

 
 
 ת. וריהשת  שם בקיוש מוד לח  אהי  ירהצבה  ת.ה חודשיר יאפשרות לצב(  ניתנת 1)
  50יג במשקל שמעל  ר ח  יר מחבואר  הד בר  ד  ויבח, יוארהד   ךרינות במד יו המידות המצחורגת מ( במקרה בו המעטפה  2)

 גרם  200גרם עד 
על  3) מתבסס  השירות  לב  3(   עד  מסירה  הנניסיונות  השל ית  הניסיון  לאחר  תבוצעמען,  המען,    ישי  דלת  על  הדבקה 

ק העברת  דיגיטלי,  מסירה  מסירה/אישור  אישור  סריקת  כולל  לשוהתעריף  סטאטוס  השירותבצי  יינתן   לח, 
 וללים מידע מקדים. כ ה יםבצקברת העעם  ד בלב ליםגדות וח קולל

 לשנה.  טרף כמנויוניין בשירות יוכל להצח המעהשירות מיועד ללקוחות פרטיים ולשירות דואר רשום בלבד.   לקו  (4)

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

 ,  ןנמעל הש  ותודלמקום עב רטית יופנהדבר הדואר הרשום המיועד לכתובת פ (6)
 ם במקום עבודתו במהלך שעות העבודה של הנמען . ן את המכתב הרשועמנל  ורס ר ימווהד   
 

 
 
 

   תעריף בש"ח (6)( 3), (2( , )1) גרם  50יר  עד ום מהשירות רש.  7
 23.00             (16207)קוד דואר כמותי פריטים במשלוח )ללא קובץ(   99עד   1מ 
  )הכןקליק" "דואר ב פריטים במשלוח )ללא קובץ(   99עד   1מ 

 (הביתמ
20.00 

 ןעטי נמ רבץ פקו ד וקובר לכול וח שלמבם  פריטי 999עד   100-מ
 ( 5)( 4)    (16208 דואר כמותי וד)ק

14.20 

 13.20 ( 5) (4)   (16208 ותיואר כמ)קוד ד פריטים ומעלה 1,000מ   
 

 השירות ניתן לכל הישובים בארץ. (1)

 .ת המשלוחקבל יום  עסקים , לא כולל אתניסיון מסירה יתבצע תוך שני ימי  (2)

ר אליה ה במען וכו'( יועבר דבר הדואר ליחידת הדואנ עאין מ) שון ראן ה יוניסבען לנמר ס מ נ הדואר לא  במקרה ודבר (3)
 משויך הנמען.

 רון. טים עם קובץ  +מספרי 99מעל  (4)

   100בירת כמויות חודשית בתנאי שהמשלוחים יישלחו ממערכת דואר במרוכז וכל משלוח יכלול לפחות שר צתתאפ (5)
 יט הראשון(. רפחל מהה וזל ה  ריףתע)ה  דרקווב עןמני  קובץ פרט חייב לכלוליטים. המשלוח רפ

 החזר דמי משלוח במקרה של אי עמידה בטיב השירות.  (6)
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   בש"חתעריף  "72"דואר רות יש.  8
 4.20     (263)מאור מ        גרם 50עד   72דואר 

 
ע(  1) של  במשקל  בארץ  דואר  לדברי  יינתן  במס  50ד  השירות  בתיהדוא  רבד  יונחו  רתגגרם  ת  תיב/ביםמכתה  תב ר 

   . הדואר של הנמען
 . משלוחט ליכולל יום קבלת הפר   לא שעות 72השירות של עד  ן בצע לפי תק המסירה תת( 2)
 ע וכו' יוחזר הפריט לשולח.דוע חלוקה כי הנמען עזב, לא ישלא תתבצבמקרה ( 3)
 
 
 

 דברי דואר פנים 
בש"ח       תעריף  ( 6(, )5(, )4, )(3(, )2( , )1) תיבהשירות מהיר ל

 )כולל מע"מ( 

           1,000 עד  10-מ
   פריטים

 ₪  6.00     ( 16018ותי ואר כמ)קוד דגרם  50עד 

 ₪  7.00     (16018ותי דואר כמ וד)קרם ג  100 ועד 50מעל 

 ₪  4.50     (  16019)קוד דואר כמותי גרם  50עד  פריטים       1,000מעל 

 ₪  5.50     (16019)קוד דואר כמותי גרם   100ועד  50מעל 
 
 

ן  מעהנ   בים שלמכתה  תבר בתיהדוא  רבד  יונחו  רתגרם במסג  100( השירות יינתן לדברי דואר בארץ במשקל של עד  1)
 . יווח )מסרון( לשולח אודות הנחת הפריט בתיבהשלח דיוי

 . סלולארנמען ומספרי    פרטי  ץכוללים קובדברי דואר ה השירות ניתן עבור( 2)
 . MAלשירות  ( תחילית ברקוד ייעודי3)
 .עלהמטים ופרי 10-היה מודד יב וחלמש כל ש ובתנאי דשיתפריטים לחודש תתבצע צבירה חו   1,000( במשלוח מעל  4)
 ע וכו' יוחזר הפריט לשולח.דוע חלוקה כי הנמען עזב, לא ישלא תתבצ( במקרה 5)
 משלוח. ט ליכולל יום קבלת הפר  ימים עסקים לאד שני ת של עהשירו ן בצע לפי תק ( המסירה תת6)
 
 

  דברי דואר פנים 

 תעריף  
שלא למרכזי  

 חלוקה 

 תעריף 
 

 למרכזי חלוקה 
 

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

 דד( וח בולשלמ

1.76 
  וארד ד )קו

 ( 10042 י:ות כמ

1.21 
 

)קוד דואר  
 ( 10043מותי: כ

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

 יותר למשלוח בודד( 

1.36 
)קוד דואר  

 ( 10044כמותי: 

0.66 
)קוד דואר  

 ( 10045כמותי: 
ות תהיה  )ובלבד שהכמ  (1)חריג כמותי ממוין    -

 ( דד בו במשלוחתר יוו טים אפרי 3,000
  

 גרם   50עד   -גרם   30-מ
 

1.44 
ואר  )קוד ד 

 ( 11070ותי: כמ

0.88 
)קוד דואר  

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

2.52 
)קוד דואר  

 ( 11071כמותי: 

1.80 
)קוד דואר  

 ( 11091כמותי: 
 1.97 2.68 ם  גר 150גרם עד   100 -למעלה מ  -
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דואר   וד)ק 
 ( 11072י: ת וכמ

ר  דוא וד)ק
 ( 11092 :תימוכ

 רם  ג  200גרם עד   150 -למעלה מ  -
 

2.82 
)קוד דואר  

 ( 11073כמותי: 

2.12 
)קוד דואר  

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

 

2.96 
 

)קוד דואר  
 ( 11074כמותי: 

2.25 
)קוד דואר  

 ( 11094כמותי: 

 גרם   300 גרם עד   250 -למעלה מ - 
 

7.58 
  דואר וד)ק

 ( 11075י: כמות 

6.87 
ואר  )קוד ד 

 ( 11095ותי: כמ
 גרם  350ד  גרם ע 300 -למעלה מ  -

 

7.70 
)קוד דואר  

 ( 11076כמותי: 

6.98 
)קוד דואר  

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

)קוד דואר  
 ( 11077כמותי: 

7.11 
)קוד דואר  

 ( 11097כמותי: 

 גרם  500ד  ע רםג  400 -מ למעלה  -
 

8.18 
אר  קוד דו)
 ( 11078י: ות כמ

7.46 
)קוד דואר  

 ( 11098כמותי: 
 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: 
 

 
של1) למ(  חלוקא  בבי  -ה  רכזי  לתיבה  הנמען, חלוקה  נע.  ולד   בתשלום   ארדו  לתא  ת  המחו לקואר  בץ  בקום  ניעוניי ות 

 אתר החברה.ות למנהלי השיווק המרחביים או ללו לפנה, יוכהפרד עצוביל קוד המי
 
לצורך   י החברההוקצו לנמען על יד   לוקת דברי דואר, שבו מותקנים תאי חלוקה אשרמיתקן לח  –קה  ו( מרכזי חל 2)

ד כחלופהחלוקת  אליו,  דואר הממוענים  בבת מכתבילתיב   ברי  הנמעןם  דתא  עטמל,  ית  החנבהם  ואר  י    ברה תנה 
אמצעות שירות דואר ב"חלוקת דברי דואר", למעט    –דואר תמורת תשלום; לעניין זה  דברי    ן לקבללנמע  תרופשא

 נע;
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תעריף   דברי דואר פנים   
דש  ח

    בש"ח

  ( 5)  (4) (3) (2)( 1)א הב  דהבוום העום לייהמ  "24אר "וד. 9
 ח פריטים במשלו 1,000ד  ע -      

)קוד   (11052()ללא הנחה  11111): תיוקוד דואר כמגרם ) 50עד   -      
 ( 260מאור מ )  (14042מכונות ביול: 

 
ללא   11060,  11059)קוד דואר כמותי: חי(  ( ,חריג )נפ2רם )ג  50  עד - 

 ( 262ר מ )מאו  (14052ביול  תונ)קוד מכ    (הנחה
 
()ללא  11112)קוד דואר כמותי: גרם  100ד ע   גרם 50-מ  הללמע  -      

 ( 260)מאור מ    (14043מכונות ביול: ד  וק) (11053הנחה 
 

ללא  ()11113כמותי: ד דואר גרם )קו 350גרם עד  100-למעלה מ   -     
 ( 260מ   )מאור  (14044: קוד מכונות ביול) (11054הנחה 

 
7.60 
 
 
8.50 
 
8.50 

 
 
 

13.50 
 
 

 ם ומעלה במשלוח  פריטי 1,001-מ  -         
   (11111תי: ומכ קוד דואר)גרם   50עד   -          

  11060,  11059)קוד דואר כמותי: ,חריג )נפחי(  ( 2)  גרם 50 עד  -          
 . (14052)קוד מכונת ביול   ללא הנחה(

   (11112כמותי:   )קוד דוארגרם  100עד  גרם 50-למעלה מ   -          
 ( 11113י: גרם )קוד דואר כמות  350עד גרם   100-למעלה מ   -    

 
6.44 
7.02 
 
7.02 
13.50 

 
 
 

 שמאל של המעטפה.   בצד  24להדביק דבקית  " נדרש24במשלוח "דואר  (1)

 " :24המידות של פריטי "דואר   (2)
                   . ממ"   5 ביעו,  1:1.4חס  , ימ מ" 160 רוחב , "ממ 237רך  ות : אולי ימסמידות מק    גר'  50ד"ד במשקל עד  

 . מ"מ 90מ"מ , רוחב   140אורך   מידות מינימליות : 
גרם עד  50במחיר של דבר דואר חריג במשקל שמעל  חורג מהמידות המצוינות יחויבגרם ה 50קלו עד אר שמשדבר דו
 גרם.  100

                   .          ממ" 20בי וע   "ממ 240 רוחב  מ"מ, 340ורך ת : אוי מלדות מקסימי   -גרם   500עד   100ד"ד במשקל 
 מ"מ  90מ"מ , רוחב   140אורך   מידות מינימליות : 

 ספרות.   7מיקוד בן  ידני יש להוסיףבמשלוח מכתב יח  (3)
ב  העוק הוד בעביום ה  " ימסרו24ר אמדברי הדואר בשירות "דו 92%בהתאם לתקן השירות שנקבע ברישיון הכללי,  (4)

 שני ימי עבודה.   מסרו תוךבר יבמצטדואר הי בר מד 100%וח, להמשום לי

 ים ומעלה במשלוח(:  פריט 1,001-התנאים להגדרת המשלוח כ"כמותי" )מ (5)
 ות במידותיהן של היחידות.ידאח •
 כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל.  •
 .חלוקה ודהק ל ש הדר עול ספי  על גיע ר להאוהד  י,על דבר9חלוקה ד  קו 7חייב במיקוד   –היחידות נושאות מיקוד  •
 פה.בצידה השמאלי של המעט  " משמאל, 24 בצד שמאל, או לחילופין להדפיס "דואר " 24יק תווית "ף, יש להדב וסבנ •
 מנהל לפני הדיוור. . שאישר הP.Pבמקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר למשבצת שולם  •

"מ( ברבעון  עמלא כולל אלף ₪ )  300סך של   עלמ שנשלחמותי כאר דומשלוח  על  10%ל ש  רתינתן הנחה בשיעו (6)
 . דואר כמותי לוחש מ רתגדה על עונים  המשלוח כל עוד הם ני יי לות במאפ קלנדרי, בלא ת
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כל יחידה )ניתן  -תונים רשומים בחברת הדואר  יע .10
   להוסיף אינסרט(

 

למשלוחים עד 
 בחדש  75,000

תעריף  
ים  למשלוח

  75,000 עלמ
 ( 1חודש)ב

 1.03 1.21 ( 12011תי: ודואר כמ וד)קגרם   100ד ע -
 1.21 1.43 ( 12012מותי:  כ  אר)קוד דו גרם  150עד   100 מעל  -
 1.23 1.45 ( 12013כמותי:   )קוד דוארגרם   200עד   150ל מע -
 1.60 1.87 ( 12014)קוד דואר כמותי:  גרם  250עד   200מעל  -
 2.09 2.46 ( 12015  ר כמותי:)קוד דוא רםג 300עד   250מעל  -

 3.00 3.53 (12016ר כמותי: דוא )קודגרם   350עד   300מעל    -           
 4.51 5.30 (12017ר כמותי: דוא )קוד גרם  400עד   350ל  מע  -          

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

 5.86 6.89 ( 12019  ותי:כמר דוא )קודגרם  1000עד   500מעל  -

 

 ונים בחודש.עית 75,000ל שלוחים מעלמנתן ית 15%יעור הנחה בש (1)
 
 
 
 

 
וורים  עי  שומשיל יםועדים המים ואביזרים לעיוורביכתמשלוח . 11 

 ( 10005)קוד דואר כמותי:  (222ר מ )מאו*  בלבד
 חינם 

  
 כל אחד מאלה: –"כתבים ואביזרים לעיוורים"  •

 ר. חבולט א או בכתבל ייבכתב בר חומר קריאה (2)
 וורים.לעיאה חומר קרי להדפסת דיםיוחות מליוניג (3)
 תבליט.  ותמפ (4)
 .תב ברייל ואבזריהןבכה מכונות כתיבה להדפס (5)
 לכתיבה במכשיר כתיבה רגיל ואבזריהן. אות כתב ברייל בחרט בכתית לוחולוות מסגר (6)
 עזרי לימוד לכתיבת כתב ברייל. (7)
 ם. ריים לעיוועזרי לימוד למתמטיקה מיוחד (8)
 ם. רילעיווטיים נמג יםם וסרטתקליטי (9)
 ל.ימני בריים סן עמודדי זמושעונים   (10)
 ל.ייגלופות להדפסתם של כתבי בר (11)
 ימוש לעיוורים.לש םימתאמוה קילידה ושמכשירי עבודה, מד (12)
 ת שרטוט מיוחדים לעיוורים.חולו (13)
 מקלות הליכה לעיוורים.  (14)
רתמות הנחיה לכלבי נחיה לעיוורים.  (15)
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 (2)ונים חלוקת על .12
 "מעל מקלים כולריפים בש עת

 עד 
10 
 םרג

)קוד  
ר  אדו

כמות 
 י:

1300
1) 

  רגיל:
1302

1 

 מעל
10 
 עד
50 

 גרם
)קוד  

ר  ואד
כמות 

י: 
1300

2) 
  ל:רגי

1302
2 

 למע
50 
 דע
75 

 גרם
)קוד  
דואר  

ותי כמ
 :

13003 ) 
  רגיל:

13023 

 מעל
75 
 עד
100 
 גרם

)קוד  
דואר  
כמותי 

 :
13004 ) 
  רגיל:

13024 

 מעל
100 
 עד
150 
גרם 

*(4) 
)קוד  
  דואר

כמותי 
 :

13005 ) 
  :ילרג

13025  
* 

 מעל
150 
 עד
200 
ם גר
*(4    ) 
  וד)ק

דואר  
כמות 

י: 
1300

6) 
  רגיל:
1302

6 

 מעל
200 
 עד
250 
גרם)

*4 ) 
  וד)ק

ר  דוא
ות כמ
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  
  ארדו
י מותכ
 :

13009
) 

  יל:רג
13029 

 מעל
350 
 עד
500    
גרם 

(4 )* 
קוד  )

דואר  
ת כמו
י: 

1301
0) 

  רגיל:
1303

0 

 מעל
500 
 עד
650    

גרם) 
4 )*  

  )קוד
  ראדו
:  ותימכ

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 ים פריט
  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 ים פריט

   " וחקהל פי הוראתהדואר לת דושנבי יחי חלוקה יעודית של עלון בא "

   
)קוד דואר   תרוותמהמידות המ 2פי   במידותיו עד גרם החריג 100במשקל עד   ןקיפול עלו -

 ( 30050: כמותי
0.17  

)קוד דואר מליון פריטים ומעלה בחודש  2ולח גרם ללקוח הש 75עד  50קל ן במשעלו -
 ( 13003כמותי: 

0.13  

 
 ריטים הנצבריםותר ושכל  הפעלונים או י 3,000בירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה לצ רותתנת אפש(  ני1)

 ל.קמש תה קבוצתכים לאוייש
  י פ   עלף  ערישב  התממאה יחידות  יחו  נהקטמאה עיתונים למשלוח, כשכמות העיתונים במשלוח    מינימום  מות שלה לכמותנ(  2) 

 למשקל.או חבילה, בהתאם  מכתב
 ד.גרם ומעלה יחולקו  בתאי דואר ובמרכזי חלוקה בלב 100(  עלונים במשקל 3) 
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תעריף חדש   ים רי דואר פנבד
 בש"ח  כולל  

  משלוח חבילות מאשנב לאשנב   .13

  רגילות    13.1    
  **  (26ר ש זרת מאוחומ הלבי)ח (4) בילהלכל ח  -לכל יעד   לותחבי  10עד   -        

 24.00   (271)מאור מ  (14011,14019 14030)קוד דואר כמותי: ,  ק"ג  2עד  -                   
     (14111,14119  14130 :י ותכמדואר )קוד  ק"ג 5"ג עד ק 2  -מעלה מל  -         

 ( 271)מאור מ 
28.00 

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

35.00 

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

45.00 

  
( 5( )1)הראשונה לה מהחבילה לכל חבי -ות ילחב 100עד  תולי חב  11-מ  -   

 * * ( 26)חבילה מוחזרת מאור ש 
 

 19.14   (30051תי חבילה מוחזרת: ואר כמודוד )ק (14014: תיוכמר ואד )קודק"ג  2עד  
חבילה כמותי   דואר )קוד  (14114)קוד דואר כמותי: )ק"ג   5ק"ג עד  2  -למעלה מ 
   (30052וחזרת:מ

23.43 

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

24.53 

ר כמותי  )קוד דוא  (14016ר כמותי: דוא )קוד ק"ג 20 ד ע "גק 10-מ  להלמע
   (30054בילה מוחזרת: ח

32.67 

לה  חבילה מהחבילכל    - חבילות 1,000ד חבילות ע  101-מ  -          
 ( 5( )1)נה הראשו

 

 16.94 ( 14014)קוד דואר כמותי: ק"ג  2עד   -                        
 19.58 ( 14114)קוד דואר כמותי: )ק"ג 5ג עד ק" 2 -מלה  למע -                        

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

19.58 
26.40 

  ( 5()1) לכל חבילה מהחבילה הראשונה -חבילות   1,001-מ -
 15.29 ( 14014דואר כמותי:  וד)ק"ג ק 2ד  ע -                        

 16.94 ( 14114) מותי:)קוד דואר כק"ג 5ק"ג עד  2 -למעלה מ -                        
 ( 14015)קוד דואר כמותי: ק"ג  10ד ע "ג ק 5 -עלה ממל -                        

 ( 14016כמותי:   ארדו וד)קק"ג  20ק"ג עד    10-למעלה מ -
16.94 
20.68 

  ( 5( )3( )1)שונה מהחבילה הראלכל חבילה   -בילות ח  10,000ל מע -      
 13.10 ( 1411414015 תי:ר כמוקוד דוא)ק"ג   10עד   ק"ג 2 -למעלה מ  -                   

 
 

ת  רובשית רו מסבילות, החבילות נח  10היה מעל בודד הכמות ת  ה חודשית ובלבד שבכל משלוחלצביר  אפשרותיתנת ( נ1)
"P.P תמת כלשהי. טבעת חוהמשלוח אינו מחייב ה שלום דמי  שולם" ות 

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

   וצת משקל.קב ה לאות  ייכותשהן דותיהן וזהות במי ת ול החביל( ובלבד שכ3)
 
 י". ב"טיפול פרטנ  (התעריף תקף גם עבור חבילות4)
 פרטי  לנמען במשלוחים הכוללים קובץ יסרוןלוח ממש  ללכוות שרה ותחביל   11וחים מעל משל( ב5)
 רכות דואר במרוכזנמען ומספרי סלולאר ונשלחים ממע     

 
ת אשר יף החבילה, חבילולפי התער ול יחויבובית מכונוצעות מבא ביקים אובבולים ד ולאשר בוי חזרות לות מו ** חבי
ובהתאם   11-100וח חבילות בין : משלהיינוד  היישנ ה הרג מדה כמותי יחויבו לפיאר דו מערכת   באמצעותנשלחו  

 .חבילהלמשקל ה
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 פנים   - שירותים מהירים

 ני ורעי-בין יר עב   משלוחים מאשנב לדלת . 1
  (1) רלמחמהיום   דלתל אשנב מ 1.1

 

 ( 253)מאור מ  ( 251 )מאור מ

 47.00 ק"ג   1עד  -
ואר  )קוד ד

 ( 20001ותי: כמ

53.00 
תי:  וואר כמ )קוד ד

20004 ) 
 ק"ג   10"ג עד ק  1 -מ עלה למ -

 

53.00 
  ארדו)קוד 
 ( 20005כמותי: 

59.00 
כמותי:   )קוד דואר

20008 ) 
   ק"ג  20עד   ק"ג 10 -למעלה מ  -
 

63.00 
דואר   וד)ק

 ( 20009כמותי: 

70.00 
י:  אר כמות)קוד דו

20012 ) 
 

 
לנמען  יימסר   ( הדואר חברת  באתר  ם המפורטת רות ניתן ברשימת ישוביישחר )המלם  ובשרות מהי פריט הנשלח (1)

ועד   20:00חה עד השעה ם שיחידת הדואר פתובימי 16:00עד השעה בוצע   שלוחשהמאי קים הבא בתנביום העס
  הפריט יימסרכאשר הפריט נשלח לאחר שעות אלו   ,13:30השעה ואר פתוחה עד  ם שיחידת הדבימי 12:00 השעה

 שלוח . ימי עסקים ממועד המ 2חר ען לאמנל
 .   כימי עסקים  יחשבו  לא כלולים ולא  שישי וערבי חג  ימי

 
 
 
(,  1)  מדלת לדלת )למינויים בלבד( - םשירותי שליחי. 2
(2( ,)3) ,(4( ,)5)( ,6( ,)7( ,)8 ( ,)9) 

 ממע"  לל כוח " שף בירעת

    ןאשוהר  טיר פריט החל מהפלכל  -פריטים  50עד  2.1

 52.65 ק"ג   5עד  

 60.84 ק"ג  20ק"ג עד   5מעל   

 90.09 ק"ג   35ק"ג עד  20מעל   

לכל   -ודש  ריטים מצטבר לחפ 100ועד   50מעל   2.2
    ט הראשוןפריט החל מהפרי

 45.63 ג ק" 5עד   

 51.48 "ג ק  20ק"ג עד   5ל  מע 

 90.09 "ג ק  35עד ק"ג  20 לעמ

ם מצטבר לחודש  יטיפר 250 דע ריטים ופ 100מעל   2.3
   ריט החל מהפריט הראשון  פ כל ל -

 38.61 ק"ג  5עד 

 43.29 ק"ג  20ק"ג עד   5מעל   

 90.09 ק"ג    35ק"ג עד  20ל מע

  לכל -  שדופריטים מצטבר לח 500ועד  250מעל   2.4
    וןל מהפריט הראשהחט ריפ

 33.93 "ג ק  5 עד

 38.61 ק"ג  20ק"ג עד   5מעל   

 90.09 ק"ג   35 עד ג"ק  20מעל   
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לכל   -פריטים מצטבר לחודש    1,000ד וע 500מעל   2.5
    ןיט הראשופריט החל מהפר

 29.25 ק"ג  5עד 

 33.93 ק"ג  20ד  ק"ג ע 5מעל   

 90.09 ק"ג   35ק"ג עד  20מעל   

  לכל - דשחול  טברצמ  טיםפרי 3,000ועד  1,000ל  מע 2.6
    פריט החל מהפריט הראשון

 28.08 ק"ג  5עד 

 31.59 ק"ג  20ק"ג עד   5ל  מע 

 90.09 ק"ג   35ק"ג עד  20מעל   

ריט   לכל פ  -ש ר לחודטים מצטבפרי 3,000מעל   2.7
     שוןמהפריט הראהחל 

 26.91 ק"ג  5עד 

 30.42 ג ק" 20ק"ג עד   5מעל   

 90.09   ק"ג  35ק"ג עד  20  ל מע

 
 
באמצעות   דלת לדלת"ם של השירות "הפצה מוביהישמת  י שרשאינו נכלל בצעות שליח לישוב  להפצה באמ  תוספת ( 1)

 ₪ .   10  - שליח
 

 . 25%-מד  באותו מעה נקודה ני לאותת פריט שהנחה על מסיר ( 2)
 
 . ₪  10  -  למנוי(  ותבמעמד מסירה ומסיר צ'קמחיר גובינא )איסוף  (3)

 
 .  ק"ג ₪15 לפריט/שק עד  30 - רוא ד  תאה מק ורת השירו ( 4)
  
חיוב  ם יבוצע  פריטי  10פריטים. במידה ולא יהיו    10ל מינימום  מרוכז ש איסוף    פריטים יחויב  100ל  ת שומ כ(  ממדרגת  5)

 . ₪ לפריט 5ף של  נוס
 
 ₪ לפריט.  5 תוספת של  –א לי/הבא לו ת הבשירו(  6)
 
  תו או ל  י וו איסוף מהמנדים ומשקלים. פריט שני באותת ליעוחס ייהתלא  לת  כמובע לפי סה"כ היקי  וח שלל המודג  (7)

  פריט במשקל הנמוך מבין השניים.גיל. כפריט שני ייחשב המהתעריף  הר 75% -נמען  
מן)איסו  כפולה: פריט  ב  ף  לשולח(  עת מסירה,  הנמען,  להחזרה  למנומהת   85%שמיועד  י  לפ ולח,  שה  יעריף הרגיל 

 . זרמוחויעד הפריט ה  קלמש
 
 המנוי. בהתאם לתנאי  ימי עבודה  3  עד רה מסי  (8)
 
 י היקפי המשלוח. ת לפ ורגמד יות רחא (9)
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 מע"מ ללכובש"ח   ריף חדשעת שירות דלת דלת ללקוח מזדמן שאינו מנוי      .3
 40X40X60 63.00דות מקסימליות ק"ג ובמי 15עד  -

     
או  יסוף  אל  ח,ולהש םע ראש בין נקודות שנקבעו מ   ואררי דבדרת  העב. 4

לנקודה, במשקל    חדא ר אודהיקף של שק  מסירה במועדים קבועים, ב
 ק"ג לשק  25של עד  

 

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

 רות מסירת דרכוניםיש .5
 וון אחד כי   -                

                 

 
  48.60 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 פנים –שירותים מהירים  
תעריף  
חדש  

 בש"ח   

 
-מ בבסיס וס" 100על   100 ת שלרביוי ת מ. שירות העברת משטח במידו6

"י  וף עטעק"ג, ה 500על מ גובה, במשקל כולל שאינו עולה  ס" 160
לא כולל הרכבה   בלבד, סק ע תילב  הברלהעומיועד  ילון ח בניקוהל

 ן עמריקה במען הנבאיסוף או פ
 

 

  משטחים בחודש  300למנוי השולח עד   -      

 193.05 ( שלים במזרחרום וירוגדרה בד אזור מרכז המדינה )חדרה בצפון עד -
 321.75   ה( בריבב טוס לח, )ים המלח, אילת, רמת הגולן, גליל וים המ אזור  -
 257.40 ישראל  נתדימ  שטחבם ובישאר היש -

ה  ובתנאי שהאיסוף יהי  ודש בח חיםטשמ  300לח מעל  למנוי השו -      
ר  ק"מ ממתקן המיון של דוא 50ד וברדיוס של עד ממקום אח 

  .שליחים

 169.65 עד גדרה בדרום וירושלים במזרח(   וןדינה )חדרה בצפ אזור מרכז המ -
 298.35 בריה(  ובב טס ו  ילגלן, לגו ת ה ילת, רמלח, א ים המ ) ח,ל המם  י ר ואז -
 234.00 אל ישר  תנ יבים בשטח מדשאר היישו -

 
מבית עסק למוקד דואר שליחים ללקוחות   ברת משטחשירות הע  . 7

שטח  אשר המבחודש , כ דלת -טי דלת פרי   20,000מעל    השולחים
ה,  ובג ס"מ 160-וס"מ בבסיס  100על   100רביות של יבמידות מ

  עטוף ע"י הלקוח בניילון, לא"ג, ה ק 500ל ה על עונו ולל שאישקל כבמ
ר המנוי ממוקם  פריקה במען הנמען וכאש  וא וףסיא בכולל הרכבה 

 שליחים ק"מ ממתקן המיון של דואר  50של  ברדיוס 

 

ד גדרה בדרום וירושלים  נה )חדרה בצפון עאיזור מרכז המדי  -
 157.95 במזרח( 

 286.65 .ילתהמלח וא , ים  הגליל, לןהגורמת  ראיזו -
 222.30 שטח מדינת ישראל ישובים בהיאר ש -
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 ניםפ –ים  הירם מיתושיר

תעריף  
חדש  

 "ח   בש
 

-טי דלתפרי 20,000שירות העברת משטח ללקוחות השולחים מעל   . 8
ר שליחים למוקד שליחים בעיר  דואשל ון ממתקן המי לת בחודש :ד

ן  תקלמטח  שהמאת יעביר  השולחכאשר , ד היעלעיר  היעד או בסמוך
  ארדו  דקואת המשטח ממ  ל דואר שליחים והנמען יאסוףיון שמ

ס"מ   100 על  100מידות מרביות של שליחים, מימדי המשטח : 
  ק"ג, 500ל  ינו עולה עכולל שא  ,  במשקלס"מ גובה  160-בבסיס ו
 ע"י הלקוח בניילון  העטוף

 

 117.00 רח( זבמים וירושל בדרוםגדרה ד ע  פוןה בצרדאזור מרכז המדינה )ח  -
 234.00 מלח ואילת.רמת הגולן, הגליל, ים ה זור א -
 175.50 ת ישראל שאר היישובים בשטח מדינ  -

 

 

 

 
דבר.  9 המכילים  דואר,  דברי  בהעברת  ערך,  רי  מאובטח  אמצעות                                                    -כב 

 ( 2(, )1)ואר  חברת הד צעותבאמ חט משלוח מבו
 

  ילה רג הבר עה 9.1
  איסוף העברה ליעד ראשון באותו  -

 117.00 ם( -יית )ת"א, חיפה,  ראש  עירוך  בת  הרב הע -
 128.70 העברה באזור  -
 468.00 העיר אל בתוך העברה לבנק ישר -

  ( 2(, )1)ות שע  3 -ה של פחות מ ברה דחופה בהתראעה 9.2
  איסוף  ותבאו ראשון העברה ליעד  -

 251.65 ם( -יפה, י"א, ח ת) תיאש רר  יעך  בתו. העברה -
 327.60 באזור  העברה -

עיר ולאזור  ראשית בהעברות מחוץ ל ת לכל ק"מ מחוץ לעיר ספתו 9.3
 רמעבר לתעריף בתוך העי 

 

7.02 

  10לכל  -ו ביעד המסירה ף אבטח בעת האיסוהמתנת רכב מאו 9.4
 (2)  ונות הראש תהדקו  10 -עבר לדקות מ

 

76.15 

 (2)ף  מעבר לשק הראשון שנאס  שק  ללכ  וםלשת תספתו 9.5
 

7.61 

ת +  ן + שני אנשי צווהעמדת רכב ביטחו ללתהכוים כספ ת רהעב 9.6
 ( 2)(, 1)   חדר מאובטח, לשירות ייחודי ללקוח

 

לקוח המצטרף לצוות  יג הותנה בכך שנצמתן השירות מ
 ברה של הח ןוביטחח' הימבל אישור מוקדם הבלדרות יק

 

 585.00                                                                                           שעות לרכב ליום( 4מינימום ) חון טהבי כב רב שוימ ת שכל שע-
 2.34 ( שלום לכל שעהעה )בנוסף לת"מ נסי כל ק  -
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 פנים –  םשירותים מהירי
יף  רתע

חדש  
 בש"ח   

 
  -מאובטח   כבר לים דברי ערך, באמצעותיהמכ  אר,דו רי דב רתבהע  .10

 (2)ואר רת הדות חבאותם שלא באמצעטח  בי  ולחשהש
י חברת  השולח ע"יטוח של מותנה באישור מוקדם של פוליסת הב        

 הדואר 
 

 

  הרגוריון למען באזור ת"א או העב-תעופה בן מנמל העברה 10.1
 פוך, לכל העברההבכיוון ה

 

936.00 

  ואא ו באזור ת"למען שאינ גוריון-ופה בןעמנמל ת הבר הע 10.2
  - 15.1מים הנקובים בסעיף סכובנוסף ל  -וון ההפוך בכירה העב

 ראשונים הק"מ ה 20לכל ק"מ  שמעל 
 

 
 
7.02 

כן לאיסוף  וח אינו מוהמשל כאשר זמן המתנת רכב מאובטח 10.3
 (2) דקות  10לכל  - תת הראשונווקהד 10 -מעבר ל

76.15 

ר  אוד מחאות ממוקד לה כסף או הת מעטפה המכירהעב רות שי . 11
דלת  -פריטי דלת 20,000מעל    לחיםללקוחות השו  –לנמען ים ליח ש

 ( 5( )4( )3)בחודש 
 

39.78 

 
 
 
ייגבה תשלום   םאו חלק מה  םולר נוספימליון ד  5במשלוח. על כל    דולר   מליון    5.0מוגבל לדברי דואר בשווי של עד   (1)

 סף. נו
ור כל שלום עב מים, למעט התרשום היפיר עתעל ה  100%פת  בתוס  20:00  -  08:00שעות  בה בין  לי הלת  ועשב  תרושי (2)

 "מ עליו לא תחול תוספת.  ק
 ₪.  2,500סכום מרבי של עד להמחאות   ת כסף אומוגבל למעטפות המכילו (3)
 ם האיסוף. ו יפה לנמען תבוצע ביום העסקים למחרת  המעט העברת (4)

 . ₪ 2,500 -  ה פטעהמ דןאובין הפיצוי המרבי בג (5)
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  םי פנ –  מהירים שירותים

נוי לשם  איסוף דברי דואר מהמ –  איסוף דואר ממתחם עסקים. 12
לוחם באמצעות שירותי  צורך משרובה, להעברתם ליחידת הדואר הק

 (  8-1)הדואר. 
 

תעריף חדש  
 בש"ח   

 

 ( 30060 :יות כמאר )קוד דולחודש  - קיםתחם עסממ איסוף דואר  12.1
 

300.00 

כמותי:   ארדוקוד ) שדלחצי חו –ים  איסוף דואר ממתחם עסק 12.2
30061 ) 

 

150.00 

 
ם ביצועם  לשקוח ק"ג. קבלת תשלומים מהל 5עד  שמשקלם רשומים (   השירות מיועד לאיסוף: דברי דואר ודברי דואר 1)

שת הלקוח כגון: בולים קבי  לפאר  וד ה  תדיחמים  צרירכישה של מו  צועבי  זומן(.מבבבנק הדואר )לא יתקבלו כספים  
 ..יםולרי בבדות ,אריזות ,  ,מעטפו

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

של   (1) תקפו  מהשירות  תחילת  לחברלמנוי  בכתב  בקשה  במסירת  הדותנית  הזמנה  ואר  ת  טופס  ובאישור באמצעות 
 .  וארהד  י חברתד יההזמנה ב

 

ידי  -י שיקבע עלכפ ן  ו אחרה  םהתשלו    מועד   סה יאספו לא יאוחר מיום לפני נ כה  מס י ומ ואל   חוביט ,  ע"מתשלומי מ (2)
 ם אלה. גורמי

 

 הלקוח על ייפוי כוח.  יחתום –הדואר   לצורך קבלת דברי דואר רשומים והוצאת דואר מתאי (3)
 

הדואר    יהיהניתן   (4) בבנק  שירותים  השליח  באמצעות  בתנאאזלבצע  שת  פי  לא  י  על   של   ת ו בציית הם  ליהנהנדרשת 
 ביחידת הדואר.  ח ולקה

 

במועד שנקבע עימו והוא אחראי לעיטופם, יסופם  מיועדים למשלוח לשם אה  ארוהד  ירב דב להכין את  המנוי מתחיי (5)
 ר. הדואברת הנדרשים על פי  הנהלים של ח המסמכים רוף כל אריזתם וצ

 

 למנוי. עה  ההג את שעת  חברת הדואר תתאם מראש, ככל שניתן (6)
 

ת אשר או חסימות אחרוה  ני חן,  וח טכל מגבלות ב  אפשרות הגעת השליח למנוי ללאבנה  ות ת מור ישה  יכי  נו למ  ידוע (7)
 שרו לשליח להגיע לצורך מתן שירות. לא יאפ

 

דו  לנזק,הדואר    אחריות חברת   (8) גניבה שנגרם לדבר  ליחידת מתן שירות השליחויות    מהלךאר באובדן או  מהלקוח 
-מ"ושתהבחוק הדואר,  תחול בהתקיים התנאים שנקבעו    ,זה ת  שירו  תני תנ  קבע  או   הדואר ללקוח,דת  יחיואר ומדה

 הקבוע בתקנות שהותקנו לפי החוק.לסכום הפיצוי המרבי  . היקף האחריות מוגבל 1986
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  פנים ארצי   –סימליה  ם, פקמברקי

 
מאשנב לבית   ץ בארברק משלוח מ

 הנמען 
באמצעי בזק  

 ען מנלבית ה 
   ג רגיל סומ 1.1

 39.90 39.90 ( 446 ר שואמ) םימל  30עד א. 
 0.50 0.50 ( 446)מאור ש ת ב. כל מלה נוספ

   מסוג מאוייר  1.2
 39.90 39.90 ( 450)מאור ש א. בנוסח קבוע מראש

 0.50 0.50 ( 450)מאור ש תפס מלה נוב. כל 

למכשיר או  לה,  סימימשלוח פק .2
 לסניף דואר 

  

   ל ימסוג רג . .2
   נב מאש  -

  3.90 ה נשורא  ה דקן/ועמוד ראש  - 
  2.00 ( 440ר ש )מאוכל עמוד נוסף/דקה נוספת -
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תעריף חדש   ארצי  פנים  –מברקים, פקסימילה  
בש"ח  כולל  

 מע"מ 

 

  -ו פקסימילה ע"י השולח י של קשיר שגומסירת מספר מכ .3
   ספרלכל מ

 

1.30 

  אישור מסירת פקסימילה  .  .4
 2.90 ל רגיאר וד ב 4.1
 3.90 ה צקד יו צ באמצעות  4.2

 לכל הודעה -רק הודעת פקסימילה  תק, למבע ה תנכה .5
 

8.10 

      לידי הנמען באשנב  ת פקס שנתקבל בבית דוארירמס .6
 ( 442)מאור ש 

 

 חינם  ארץ או מחו"ל בת דואר  שלח מביכאשר הפקס נ 6.1
 6.00 עמוד ראשון  -נשלח ממכשיר פרטי  ר הפקסכאש 6.2
 1.30 סף נו מודכל ע 6.3
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ף חדש  ריתע פנים  –שירותים שונים 

  וללכ  בש"ח
  מ"מע

 
 משלוח   ור מסירה שלפרט לאיש   - דבר דואר רשוםאישור מסירת   .1

 3סעיף   5רים, כמפורט בעמוד יוו זרים לעכתבים ואבי 
ואר ד ד)קופס שאישרה חברת הדואר ו בטורה תקני א אישור מסי  -

 ( 13נ  )מאור   (30004י: מותכ
 ( 21)מאורנ   (30005י: אר כמותודד קו)ר חאס ופטב -
              

 
 
2.50 
 
6.00 

 מסירה""סריקת אישורי  1.1
טים או יותר במשלוח  יפר  100)ובלבד שהכמות תהיה  ית כמות לצבירה חודש  

 : בודד(
 ( 23נ  )מאור  (30007 30006מותי: )קוד דואר כרה אישורי מסי  100עד      -
 ( 30006:  ותימ כר אוד וד)קרה אישורי מסי  500ד  ע    -
 ( 30006 תי:ר כמו )קוד דואי מסירהאישור  1000עד      -
 ( 30006)קוד דואר כמותי: ה ומעלהאישורי מסיר  1001    -

 
 
 
 
0.91 
0.59 
0.46 
0.29 

  ( 1)ן חדשרישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למע. 2
  אחר ען ל מר פרטי אממען מגורים או תא דוא  2.1 

 חינם  ים נשו הרא  ם שידוח הת  בעארבעד  -
 61.80   שיםחודרה עשד דשים נוספים עבעד שישה חו -
 317.20 ה חודשים שנה ועשר ודשים נוספים עדבעד כל שישה ח  -
 פים מעל שנה ועשרה חודשים ה חודשים נוס ש בעד כל שי -
 

431.40 

  ן אחר עסק  אל מעא דואר של בית ממען או ת  2.2
 ם נחי ם ינשו ראה  ארבעת החודשים עד ב -
 61.80 ם ד עשרה חודשישים נוספים עישה חודש  עדב -
 375.50 ם ד שנה ועשרה חודשיה חודשים נוספים עיש ש כלבעד  -
 502.60 ם מעל שנה ועשרה חודשים יבעד כל שישה חודשים נוספ -

  
  ד ילת בלב אב  דואר ומברקים למען חדש דברי ה להפנייתרישום בקש. 3

  ר באילת בלבד חא  אל י פרט  ר ואד את ו א  יםממען מגור  3.1 
 ם ניח ים שונם הראארבעת החודשיעד ב -
 52.82 שים נוספים עד עשרה חודבעד שישה חודשים   -
 271.11 פים עד שנה ועשרה חודשים ס בעד כל שישה חודשים נו -
 מעל שנה ועשרה חודשים חודשים נוספים בעד כל שישה  -
 

368.72 

  באילת בלבד  ראחן מע לא   קסע ית ב שלממען או תא דואר    3.2
 חינם  ים ראשונהחודשים הארבעת  בעד  -
 52.82 פים עד עשרה חודשים בעד שישה חודשים נוס  -

 
 320.94 ם עד שנה ועשרה חודשים יבעד כל שישה חודשים נוספ -
 429.57 ל שנה ועשרה חודשים דשים נוספים מעבעד כל שישה חו -

 
ו  ל יחו שימוש בתא הדוארנו רשום כבעל זכות היאש  מידי  יב ת שגומה  ארודברי ד להפנייתשה בק לגבי (   1)

 באילת בלבד.  3.1י סעיף , ולפ בכול הארץ למעט אילת 2.1הקבועים בסעיף   םמיתשלוה
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תעריף חדש   פנים  –תים שונים רויש 
בש"ח  כולל  

 ע"מ מ

  (30063ר כמותי: דוא )קוד ח דבר דואר רשוםלשול  נירט פ םושר וראיש .4
 ( 745 שור )מא

20.30 

חים  ובדואר חבילות למשל  לנמענים בדואר רשום SMSתעריף למשלוח  .5
 כולל מספרים ניידים קובץ נמענים ים למשלוחים פהמצר

0.30 

  י הנמעןל ידים עמשולמ   משלוח עבורואר אשר דמי המסירת דבר דו .6
 ה ידיח לכל  -

 
 נם יח

 ח שולה  בקשת לפי  -לתעודתו  ומי שלא נמסר כתב פרסמת  זרהח .7
 

  ריחמב
 המקורי 

נייתה למען אחר       החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפ .8
 ( 271 )מאור ש

במחיר  
 מקורי ה

ת דברי דואר בבית  שימוש בשק נעול לצורכי משלוח דברי דואר וקבל .9
 הדואר 

 

 151.60 אר ינובחודש  ה באחד  תחילה המלשנ  -
 12.80 אר אחד בחודש ינוחלק ממנו עד לודש או חל  לכ -
 78.10 שק נעול  תלפהח  -

  ( 2023)לשנת  שימוש בתא דואר  .10
  ( 2023)לשנת  תא דואר רגיל -
 260.00 ודש ינואר ילה באחד בחלשנה המתח  -
 478.00 אחד בחודש ינואר לשנתיים המתחילות ב  -
 695.00 ר אוני ש חודבאחד ב תחילות  ם המשני 3  -ל -
 24.00  רוא דש ינו עד לאחד בחולכל חודש או חלק ממנ - 

  ( 2022)לשנת  !באילת בלבד תא דואר רגיל -
 222.22 מתחילה באחד בחודש ינואר נה ה לש -
 408.55 ם המתחילות באחד בחודש ינואר נתיילש -
 594.02 אר ינוות באחד בחודש ים המתחיל שנ  3  -ל -
 20.51  דש ינוארובח דחא ל עד  ונמ מק חל ודש אולכל ח  - 

  

  ( 2023ת )לשנ תא דואר כפול-
 489.00 ה המתחילה באחד בחודש ינואר  שנ ל -
 868.00 ר  אתחילות באחד בחודש ינויים המלשנת  -
 1,277.00 שנים המתחילות באחד בחודש ינואר  3  -ל -
 44.00   ארינו  חודשבחד לא  לכל חודש או חלק ממנו עד -
  ( 2023)לשנת  בד!לב  לתבאי ל ופכ רא ודא ת-
 417.95   ארוינ   ודשבחבאחד  לשנה המתחילה  -
 741.88 לשנתיים המתחילות באחד בחודש ינואר   -
 1,091.45 ינואר  ת באחד בחודש ושנים המתחיל  3  -ל -
 37.61 חודש ינואר לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד ב -
 59.90 ( 1702ם  , פגו1701דואר )א בתעול  מנפת  החל -
 חינם  ר במרכז חלוקה תא דוא תן מ -

 10.10 ( 719ש  ורמא)ראיאש יק נתונ. חו11
 10.10 יהוי לקוח לבקשת צד שלישי . חוק נתוני אשראי  לשירות ז12
(  ₪742( )מאור ש  ₪10  + אגרת משכון  51.60)עמלת משכון רכב ת משכון . בדיק13

 ( 743 )מאור ש
61.60 

 
 ם.שו ר ראולדוה  ת נלו ( שירו1) 
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תעריף חדש בש"ח    פנים  –נים ושם ותישיר 
 ל מע"מ  כול

 18.00 ( 756 ש )מאורשובר/י הטבה לרכב" בלת "ק .14
     -אגרת שירות . 15

דואר   וד)קבתוספת לדמי המשלוח    - מסירת דבר דואר בגוביינא -
 ( 16  )מאור נ  (30020י: תוכמ

9.40 

 9.40 ( 16ר נ )מאו רבבית דוארתו מסי  ר דואר לשםבד  שוחיפ -
קבלה    שלום או חיפוש פוש תעודת משלוח של דבר דואר רש י ח -

 ( 16)מאור נ יום  לכל  -מכים מסעל מסירת חבילה, בדיקת 
9.40 

י  לפר הנמען או המען של דבר דואהחזרת דבר דואר, שינוי שם  -
 ( 16)מאור נ השולח בקשת

9.40 

 9.40 ( 717ש  רמאו)הלקב ק ת עה -
  (30056קוד דואר כמותי: )  תהסירי מבילה לפנמחדש של חיזה אר -

 ( 16 )מאור נ
9.40 

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

 ( 16נ ר וא )מ  (30062)קוד דואר כמותי:  ו חלק ממנום א ל יולכ

9.40 

שינוי בשם   אוחר ר אר לבית דואדוא תא השימוש ב  תהעברת זכו -
 (4) (16)מאור נ  ית עזית לעבר המשתמש למעט שינוי מלו

9.40 

ייה במקרה בו לקוח השולח דואר  אות גבין הוצף בגתערי.  16
או    דמי הדואר את  ואשר לא שילם ת בית המיוןופבקבמרוכז 

 ( 30161 :יכמות ראוד דקו ) .ששילם אותם בחסר

99.20 

ות חבילה שערך תכולתו  ברל אר,דו ברטח" ביטוח ד"משלוח מבו . 17
"ח  ש 1,000לכל   -ש"ח  25,000ל  ולה עע נו השולח אי תלפי הצהר 
 )*(  תוספת לדמי המשלוח -של דבר הדואר   מהם, מערכואו חלק 

 

  וראמ) (30040)קוד דואר כמותי:  םכיל תכשיטיו מכאשר דבר הדואר אינ -
 ( 6 נ

4.70 

 16.50 ( 9)מאור נ  (   30041 :יותכמ ואר)קוד דטים כשי ל תהדואר מכי  כאשר דבר  -
 25.00 )**(   לייא  באהדואר  .18

 
"מש  מ*  מוגד דודבר    –טח"  בולוח  אחריות  לגביו  קיימת  השולח  בקשת  שלפי  הפיצוי  אר  ושיעור  החברה  של  בי  המרלת 

ב נ  ל שבעדו,  או  גניבה  וללקב  ר חאל  לו   וער ישאזק  אבדן,  ה,  למסיר  דעוי המן  ע י הנמען או למפני מסירתו לדתו למשלוח  
 אלה: קיים תנאים₪ בהת  25,000 -ה מהוא כדי שוויו אך לא למעל , לור לגבי גור לאחר סיום הליכי הבירו

 שלוח ומסירתו טעונה אישור. ניתן לשולח אישור על קבלתו למ (1)
 ו. ערכ ח הצהיר השולח על ול לתו למשקב בעת (2)
 . םעדבמום וואת שולמו במל ריות המוגדלאחהתשלום בעד ה תבורלח לו מש ידמ (3)

 ש"ח. 8.00התעריף באילת   (4)
 

 :  י"לי הדואר בא א** "
ברי דואר גדולים בילות, דברי דואר רשומים ודהבאים: חברי הדואר  את סוגי ד  לקבל ח ללקו  . השירות מאפשר 1

 ת. יבה דע   ליחהדואר, באמצעות ש תד ים לו ביחיתינרגילים הממ
ערד, , נהבע, דימוון, רמת השרון, הרצלייה, באר שר שה הודה,  רעננ כפר סבא,ת בערים:יחידו בכל ה ת יינתן ו ירשה. 2

 ת ציון   ה ומבשראשדוד, אשקלון, גן יבנ 
 . 171מוקד .התשלום עבור השירות יבוצע בעת הזמנת השירות ב3
 הרשומה ע"ג הפריט  ורק לכתובתאך . השירות יינתן 4
 מיסים. יטים חייבים ברלפ ןיינת  אל תו רשי. ה5
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ריף חדש  עת ם פני – שירותים שונים  
בש"ח  כולל  

 מע"מ 
ין כשה  ןעמאות ושנת ועטפבמ י דואר בבית הדואררל דבם שכולתף תעיטו .19

דבר דואר במשקל לכל  -  ונוחשבמרוכז, ועל  ב יום העברתם אלהנמען לש
 גרם  100עד 

 
 
1.00 

 17.60 כל הזמנה   –גים ים או קטלועות טפס . הזמנת מוצרים ושירותים באמצ20
ציבור  לדע  ת מי הפצ  או יםלונג עפות החזר בתא, במיצהצבת גלויות או מעט .21

 (2)לחודש לתא(  טיםירפ 100ת ו פחלי )בורמטעם גוף צי
25.10 

ס"מ לצורך פרסום  70X50זה בגודל עד רכת הצבר ל השכרת שטח קי .22
 20-ו 19 ת שירותים כמפורט בסעיפיםבמסגר

 סניפים  250עד  -זה בת כרהצב -        
 סניפים   250מעל   -הצבת כרזה ב -        

 
 

60.20 
50.20 

 "מ ס 60*45ודל בג ארוהד  דותמתקני פרסום ביחי  ת. הצב23
 ידה ליחסניפים לחודש  250 בה ב: עדלהצ -   
 סניפים לחודש ליחידה    250להצבה ב: מעל   -   

 
210.90 
175.70 

 
 פעמים בשעה(  4ת שניו 20)התעריף לפרסום של סרטון עד ר  דות דואפלזמה ביחיבמסכי ה. פרסות 24

יף  תער 
 סוםפר
      דשלחו

 ()ללא מע"מ

תעריף  
ום פרס

  שדחול
 מ "עמ  )ללא

ריף  עת
פרסום 
  לחודש   

 (מע"מ  )ללא

        תעריף 
ום        סרפ

  דש           לחו
 ()ללא מע"מ

 
 גודל הסניף 

פרסום ב 
10-  1  
 דות יחי

ב ום פרס
50-  11  

 ת  יחידו

פרסום ב 
100- 51  

 יחידות  

פרסום 
  –לה מ  בלמע
 יחידות   100

 דול יף גנס
 פעולות בשנה(  200,000על )מ 

991.50   ₪ 694.10 ₪   495.80   ₪ 297.50   ₪ 

 ינוני סניף ב
 נה( פעולות בש 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   ₪ 

 

 2.40 כל ק"ג  -ת לילה ושירים ביתונת עחבילוהובלת   .25
 270.10 י( שנתקהל )מינוי לות עדוהקת  פסא .26
ם ולתשלום  לבעל  בנוסף לאגרת הרש - תוברהח  רשם . שאילתא ל27

 מידע(  ר ממאגר)הזמנת מס המורשה למאגר הרשם הגישה
 

 11.60 בחיוב באמצעות כרטיס אשראי או במזומן  -
  תא השאילמשלוח המידע למזמין   -

 2.50 יל ג בדואר ר -
 3.90 אשון ר  דמוע  - ילה בפקסימ  -

 2.00 כל עמוד נוסף  -                        
 19.10 באמצעות שליח  -

 
 . 100ינימלי  מספר פריטים מ   (1)
 ם המוצבים. של הפריטי מוקדים (  כפוף לאישור 2)
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   דש בש"חתעריף ח פנים  –שירותים שונים  

 כולל מע"מ  
  ם  לוצי ירותי . ש28

 0.40 ( 746ר ש או)מלומים יצ  10  דעדף ל ולכ  4A ודלג -ום דף שחור/לבןלצי

 0.40 ( 746 )מאור שצילומים ומעלה 11לכול דף  4Aל ד וג -בןר/ל צילום דף שחו

 5.00 ( 747)מאור ש ילומים צ  10ד ל דף עכול 4Aדל גו -צילום דף צבעוני

ילומים      צ  49ועד  ם מי צילו  -מ11לכול דף  4Aגודל  -עוניצילום דף צב
 ( 747ש )מאור 

3.00 

 2.70 ( 747 שמאור )להלומים ומעצי  50ף לכול ד 4Aל ודג  -בעוניצדף   םולצי

 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  -שחור/לבן ם דףצילו

 0.50 ה לומע ם י ומ ל צי 50 לכול דף 3Aגודל  -ןחור/לבשף ד  צילום

 5.00 ( 742)מאור ש םי צילומ 10לכול דף עד  3Aל גוד -יף צבעונ צילום ד

 4.10 ( 742ר ש או)מלומיםצי  49ועד     11 -לכל דף מ 3Aגודל  -צילום דף צבעוני

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

 
  לחודש  -שיקוף  לול וני כטחב בידוק .29

 1,664.00 חודש( ליום )  ימיד ת  ודק  10  ורבע
 832.00 ות מידי יום או חלק מהן פסנו ות דק 5לכל                 
 11.50 תעריף שיקוף חבילה                 
  לחודש  –משוקף לנמען באמצעות בלדר הדואר ה .  העברת30

 2,643.00 לשעה מידי יום )לחודש( 
 1,321.00 מהן  ו חלק א  יוםי  ד מי  פותנוס דקות    30לכל                  
וף, הינו עבור בידוק בלבד, לא כולל איס יףרע)הת ףיקוני כולל שוק בטחו. ביד31

 טיפול ומסירה(. 
 

 75.60 ות דק  10עבור  
 38.30 נוספות או חלק מהן  דקות 5לכל 

 
 

  רת דואחולקו ערכת מענים * מידע ממ . קובץ32
 תי** כמו

 לקוחות הר ית

 9,360.00 2,808.00 ( 30068 30064: יר כמות אוד וד)ק י נתם ש תשלו  32.1
מותי:  )קוד דואר כ יס נתונים פעם בחצי שנהבס  ןעדכו  32.2

30065   30069 ) 
1,755.00 5,850.00 

  30066 )קוד דואר כמותי:בסיס נתונים פעם ברבעוןון עדכ 32.3
30070 ) 

878.50 2,925.00 

  30067י: תומכ וארדד )קוחודש נתונים פעם ב  סיסעדכון ב 32.4
30071 ) 

439.20 1,463.50 

ת רחובות וישובים  דפים" לשמו רנמת " ירש קובץ   32.5
 . (30072)קוד דואר כמותי: ידי הדואר שנאספו על

1,170.00  

 
 ם  וביביש ובותמת הרחשיתור מיקוד ובנוסף גם את ר* קובץ המענים מכיל מידע רלוונטי הדרוש לאי

 (  ר מיקודך איתוב לצור ושם רח שרנדא ם להב  בים)ישו ה"לא מחולקים"
 ענים. מערכת מ   -ף התפעול  גא ת צעובאמהשירות יינתן 

 כמותי". ת "דוארלחי דואר כמותי במערכמוגדרים כשו** לקוחות ה
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   טיוב ידני של קבצי כתובות  . 33
 409.50 ( 30074: תיכמו אר קוד דו) (קובץ )לכל קובץידני של  עבור טיוב

 1.17 ( 30073  י:מותר כ)קוד דוא רשומה(  בה )לכלשטוי  בודדת הרשומ  לכ  ורעב                  
 
 נתקבל מהלקוח. המענים ש  מות בקובץכל הרשוטי עבור לא ניתן לבצע טיוב אוטומהטיוב הידני מתבצע כאשר  •
 
 

       ופןית באנעשקה ר החלוכאשביום שישי  וגדן עיתונים חלוקת עיתון/א .34
 אחת  הדקולנאו   ארדו  יחידתמרוכז ל

15.21 

 

  לד"ד יחיד   –דואר  י ותשירקי חוזר לספ  בר דוארמסירת ד  . 35
                            (30140)קוד דואר כמותי:  

430.4 

 

   תון בחברת הדואר ום עי . ריש36
   916.00  ר לה באחד בחודש ינואלשנה המתחי  -      

 77.30    וארנביחד עד לאאו חלק ממנו   ודשלכל ח -      
 

 19.80  ( 335ר מאו)קוד שירות ברים"כז המבקר ב"מר. ביקו37

המבקרים" של   . ביקור קבוצתי סגור ב"מרכז38
 (  )*  חברת דואר ישראל

 396.60 

 

 18סף לדמי כניסה למרכז המבקרים של  נוב *
 

תר  הי  לבעלידש לחור אחת  ועבקובץ כתובות מעודכנות המ.  39
 ( יתמוכ 30075)תי ר כמולמשלוח דוא

168.70 

 

  כמותי( 10032)  ן אחדעמ לנזת רוכירה מת כמותי במסמשלוח חבילו. 40
(1,2 ) 

ח  כולל  תעריף בש"
 ע"מ מ

 15.21 שלחוד 101-500כמות   40.1
 14.04 לחודש  501-1,000כמות   40.2
 12.29 לחודש    1,001-3,000  כמות 40.3
 9.36 לחודש   להומע 3,000ת  כמו 40.4

 

 .  יתודשה חהכמויות בצביר,   גק" 5ד  ל של עת במשקון לחבילתני תוירשה   (1)
 בתחום הסחר המקוון בארץ. (   השירות מיועד ללקוחות העסקיים 2)
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 ים והיבשה לחו"ל בדרך הר י דואשירות
 

 ד'( )לוח ו דבר דפוס (, א1קטן ), צרור משלוח מכתב, גלויה. 1
 משלוח ב פריטים 50 דע 1.1
 

 1ה  וצבק גרם( משקל )
ור  אמ)  (41)

 ( 501מ 

(  42)  2צה  קבו
 ( 502ור מ )מא

  3קבוצה  
ור  אמ)  (43)

 ( 503מ 

(  44)   4קבוצה  
 ( 504)מאור מ 

(    45)  5קבוצה  
 ( 505ור מ )מא

 3.20 גרם   100עד 
דואר    )קוד 

כמותי:  
40050,4005

1,40052 ) 

3.20 
  אר דווד  )ק 

כמותי:  
40060 ) 

3.20 
  דואר   )קוד 

:  כמותי
40070 ) 

3.20 
ד    ואר )קוד 

  :תיומכ
40080 ) 

3.20 
  דואר   )קוד 

כמותי:  
40090 ) 

 4.00 250 ועד 100מעל 
דואר    )קוד 

כמותי:  
40053 ) 

4.10 
דואר  וד  )ק 

כמותי:  
40063 ) 

4.60 
דו)קו  אר  ד 

כמותי:  
40073 ) 

4.50 
דואר    )קוד 

כמותי:  
40083 ) 

4.20 
ד)  ואר  קוד 

מותי:  כ
40093 ) 

 6.10 500ועד  250ל מע
  

6.40 
  

7.50 
 

6.90 
 

6.40 
 

 11.50 1,000ועד  500מעל 
 

12.20 
  

14.60 
  

12.70 
  

12.00 
 

 19.90 2,000ד וע 1,000מעל 
  

27.60 
 

33.20 
 

28.30 
  

24.10 
 

 10.80 ( 2) ף סנו"ג  לכל ק
  

11.60 
  

14.30 
 

11.70 
 

11.30 
 

 

 ( 5( )3משלוח )פריטים ב 50מעל  1.2
 

  1קבוצה  משקל )גרם( 
(41 ) 

  2קבוצה 
(42 ) 

  3קבוצה 
(43 ) 

  4קבוצה 
(44 ) 

  5צה וקב
(45 ) 

 2.02 רם ג 20עד 
  דואר   )קוד 

כמותי:  
40050 ) 

2.05 
דואר    )קוד 

כמותי:  
40060 ) 

2.10 
ד   ואר  )קוד 

תי:  כמו
40070 ) 

2.40 
דו  אר  )קוד 

י:  כמות
40080 ) 

2.15 
דואר    )קוד 

כמותי:  
40090 ) 

 2.26 50 ועד 20 מעל
דואר    )קוד 

  כמותי:
40051 ) 

2.31 
דואר  ד  )קו 

כמותי:  
40061 ) 

2.42 
  ר אדו  ד)קו 

:  יכמות
40071 ) 

2.66 
דואר  )קוד   

מותי:  כ
40081 ) 

2.40 
דואר    )קוד 

כמותי:  
40091 ) 

 2.64 100עד גרם ו 50מעל 
  דואר   )קוד 

כמותי:  
40052 ) 

2.72 
דואר    )קוד 

כמותי:  
40062 ) 

2.93 
דואר     )קוד 

  כמותי:
40072 ) 

3.08 
דואר    )קוד 

ותי:  כמ
40082 ) 

2.80 
דואר  )  קוד 

י:  כמות
40092 ) 

 3.59 250ד  עו  100ל עמ
דואר  )  קוד 

י:  כמות
40053 ) 

3.73 
ד)קו    ר ואד 

כמותי:  
40063 ) 

4.19 
דואר    )קוד 

  כמותי:
40073 ) 

4.11 
דו)קו  אר  ד 

כמותי:  
40083 ) 

3.79 
דואר    )קוד 

כמותי:  
40093 ) 

 
 

 ( 5( )3וח )ים במשלפריט 50מעל 
 

 5.56 500ועד    250מעל 
 

5.85 
 

6.80 
 

6.24 
 

5.85 
 

 7.99 750ד  וע  500מעל 
 

8.45 
 

10.02 
 

8.88 
 

8.39 
 

 10.93 11.51 13.24 11.05 10.43 1,000ועד    750ל עמ
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 14.08 1,500ועד  1,000מעל 

 

14.96 
  

18.08 
 

15.46 
 

14.74 
  

 18.94 2,000 ועד  1,500מעל 
 

20.15 
 

24.53 
 

20.73 
 

19.82 
 
 

 10.89 (2)לכל ק"ג נוסף 
 

11.57 
 

14.05 
 

11.70 
 

11.33 
         

 
 
 

 

 
 )לוח ה'(  למען אחד  פוסדברי ד לשיר שי  שק .2

 

  הצקבו ( גרםמשקל )
1 
(51 ) 

)קוד  
דואר  

כמותי:  
40110)  
ור  )מא
 ( 521 מ

 קבוצה
2 
(52 ) 

)קוד  
ר  דוא

:  כמותי
40111)  
)מאור  

 ( 522מ 

 קבוצה
3 
(53 ) 

)קוד  
דואר  

  כמותי:
40112)  
)מאור  

 ( 523מ 

 קבוצה
4 
(54 ) 

)קוד  
  דואר

מותי:  כ
40113)  
)מאור  

 ( 524מ 

 צהוקב
5 
(55 ) 
קוד  )

ר  דוא
:  כמותי
40114)  
)מאור  

 ( 525מ 

 צהקבו
6 
(56 ) 

)קוד  
דואר  

כמותי:  
40115)  
)מאור  

 ( 526מ 

 קבוצה
7 
 (57 ) 

)קוד  
דואר  

תי כמו
40116)  
)מאור  

 ( 527מ 

 קבוצה
8 
(58 ) 

)קוד  
דואר  

כמותי:  
40117)  
  )מאור

 ( 528מ 

 קבוצה
9 
 (59 ) 

  )קוד
ר  דוא

:  כמותי
40118)  
)מאור  

 ( 529מ 

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

נוסף  ק"ג    לכל 
 ק"ג(  28)עד 

12.20 13.40 11.80 13.50 15.20 14.00 14.20 15.70 14.20 

 
 
 
 
 ( 4)לוח ה'( ) חדל למען א מוז  שק ישיר של דברי דפוס בתעריף. 3

  

 קבוצה  גרם( משקל )
1 
(51 ) 

)קוד  
אר  דו

י תכמו
40120)  

  רמאו)
 ( 531 מ

 קבוצה
2 
(52 ) 

)קוד  
ואר  ד

ותי כמ
40121)  
ור  )מא
 ( 532מ 

 קבוצה
3 
(53 ) 

)קוד  
דואר  
כמותי 
40122)  
)מאור  

 ( 533מ 

 קבוצה
4 
(54 ) 

ד  )קו
ואר  ד

כמותי 
40123)  
)מאור  

 ( 534מ 

 קבוצה
5 
(55 ) 

)קוד  
  דואר

תי כמו
40124)  
)מאור  

 ( 535מ 

 הקבוצ
6 
(56 ) 

)קוד  
ר  דוא

כמותי 
40125)  

מאור  )
 ( 536 מ

 הצקבו
7 
 (57 ) 
קוד  )

ר  דוא
כמותי 
40126)  
)מאור  

 ( 537מ 

 הוצקב
8 
(58 ) 

)קוד  
דואר  
כמותי 
40127)  
)מאור  

 ( 538מ 

 קבוצה
9 
 (59 ) 

)קוד   
דואר  

  מותי:כ
40128)  

)מאור      
 ( 539מ 

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

ק"ג וסף  נ  לכל 
 ג( ק" 28)עד 

12.20 13.40 11.80 13.50 15.20 14.00 14.20 15.70 14.20 

 

 
 חינם. –יוורים בלבד  ים לעיוורים המיועדים לשימוש עואביזר םיכתבח  לושמ. 4
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    )לוח ו'(. משלוח חבילה בים 5

 

 
  קלמש

 )גרם(    

קבוצה   
1 (61 ) 

 וד)ק
אר  דו

י: כמות
40130)  
)מאור  

 ( 541מ 

   קבוצה
2  (62 ) 
ד קו)
  וארד

י: כמות
40131)  
ור  )מא

 ( 542 מ

קבוצה   
3 (63 ) 

 וד)ק
ר  דוא

כמותי: 
40132)  
)מאור  

 ( 543מ 

  4וצה בק
(64 ) 

)קוד 
דואר  

כמותי: 
40133)  
)מאור  

 ( 544מ 

 5 צה  קבו 
(65 ) 

)קוד 
דואר  

כמותי: 
40134)  

מ   אור)מ
545 ) 

קבוצה   
6 (66 ) 
ד קו)

ר  דוא
 :כמותי
40135)  
)מאור  

 ( 546מ 

  קבוצה  
7 (67 ) 
ד קו)

  דואר
 ותי:מכ

40136)  
  )מאור

 ( 547מ 

קבוצה   
8 (68 ) 

 )קוד
ואר  ד
ותי: כמ

40137)  
)מאור  

 ( 548מ 

  צה  קבו 
9 (69 ) 

)קוד 
דואר  

כמותי: 
40138)   
)מאור  

 ( 549מ 

צה  קבו 
10 (70 ) 

)קוד 
דואר  

כמותי: 
40139 ) 

ר  או)מ
 ( 550מ 

קבוצה  
11 (71 ) 
ד קו)

ר  דוא
 :כמותי
40140 ) 
)מאור  

 ( 551מ 

  5עד 
 יםטפרי
   וחשלמב

 אשוןרק"ג 

70.0 89.0 106.0 116.0 81.0 88.0 99.0 80.0 107.0 87.0 105.0 

לכל ק"ג  
  20ד נוסף ע

 ק"ג

14.8 20.6 11.8 19.8 6.9 16.7 13.0 13.0 29.2 25.1 29.0 

  10עד  6מ
פריטים 
במשלוח   

 ק"ג ראשון

67.0 86.0 103.0 114.0 78.0 86.0 96.0 77.0 104.0 84.0 103.0 

ג  ק" לכל
  20סף עד נו

 גק"

14.7 20.6 11.7 19.7 6.9 16.5 12.9 12.9 29.1 24.9 28.6 

  25עד  11מ 
 פריטים

במשלוח   
 ןק"ג ראשו

67.0 86.0 102.0 112.0 77.0 85.0 95.0 76.0 103.0 83.0 101.0 

לכל ק"ג  
  20וסף עד נ

 ק"ג

14.5 20.5 11.6 19.6 6.8 16.4 12.8 12.8 28.9 24.6 28.2 

   25ל עמ
טים ריפ

  לוח שבמ
 ראשון ק"ג

66.0 
 

85.0 101.0 111.0 76.0 84.0 94.0 75.0 102.0 82.0 100.0 

ק"ג  ל לכ
  20נוסף עד 

 ק"ג

14.4 20.5 11.5 19.4 6.8 16.3 12.7 12.7 28.7 24.4 27.8 

 

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

 . "גק 5עד וס בלבד,  ום לדברי דפ התשל (2)

 ון קלנדרי,  עאלף ₪ )לא כולל מע"מ( ברב   300סך של  ל מע  שלחנש  אר כמותיודמשלוח   על 10% שלעור בשי  ההנחתן נית (3)
 . ת משלוח דואר כמותים על הגדרוד הם עונימשלוח כל עבמאפייני ה בלא תלות           

 ץ. באר דפוסו בבתי דפס הור  עבור דברי דפוס אש(    4)
 ג. ק" 2גרם ועד   100 יוא לפ ה ן קט ורצר בור עמינימלי התשלום ה (5)

                   תקיימים   היבשה או בדרך האוויר ומדרך הים ווץ לארץ בת, לפי העניין, הנשלחים לח רוצרואו  וסי דפם דברמכתבי (6)
 דיוורים: בהם תנאים אלה בשעת           
 ין.  י י הענפל  ת,וורצר או דברי דפוס מכתבים   50-לה מלמע  הוא של לוחמשל הדיוור בכ (  6.1)
 או הצרורות,   סד הדואר ובלבד שהמכתבים, דברי הדפוקיי פיד  לע ע מראשיקבל י הביו  אופן (  6.2)

 יק. בול דב צעותבאמלו  ן, לא יבוי לפי  העניי          
 
 
 
 



 

28 

 

 
 ויר האו ו"ל בדרךשירותי דואר לח

 

   (לוח א' )    בר דפוסו ד(, א1קטן ) גלויה, צרורמכתבים,  ,מסמכים  : משלוח. 1

 לוח ם במש פריטי  50עד                                

 1קבוצה   )גרם(    קלשמ
(11 )  

  ור  )מא
 ( 601מ 

 2קבוצה 
(12 )  

)מאור   
 ( 602מ 

 3קבוצה 
(13 )  
מ  ) אור  

603 ) 

 4קבוצה 
  (14 )  

  )מאור 
 ( 604 מ
 

 5 וצהבק
 

)מאור  15
 ( 605מ 

 6קבוצה 
(16 )  

)מאור     
 ( 606מ 

באשנב    גרם  100עד   משלוח 
(5) 

10.90 
50100,5010

1,50102 

10.90 
50110,501
11,50112 

10.00 
50120,501
21,50122 

10.90 
50130,501
31,50132 

10.90 
50140,501
41,50142 

10.90 
50150,5015

1,50152 

בקליק" ם  גר  100עד     "דואר 
   ן מהבית הכ

10.90 10.90 10.00 10.90 10.90 10.90 

משלוח    250  ד וע  100ל  עמ
 באשנב 

31.00 
50103 

26.60 
50113 

21.90 
50123 

23.10 
50133 

25.70 
50143 

23.20 
50153 

דואר  " גרם    250ועד   100מעל  
  (בית)הכן מה בקליק"

26.00 21.60 16.90 18.10 20.70 18.20 

משלוח    500ועד    250מעל  
 באשנב 

39.00 
 

35.60 
 

27.90 
 

30.10 
 

35.70 
 

31.20 
 

"דואר  גרם    500ועד    250ל עמ
   בקליק" )הכן מהבית(

34.00 30.60 22.90 25.10 30.70 26.20 

שלוח  מ   750ועד    500מעל  
 נב באש

50.00 
 

47.60 
 

33.90 
 

39.10 
 

48.70 
 

42.20 
 

"דואר    750  דעו  500מעל  
 בקליק" )הכן מהבית( 

45.00 42.60 28.90 34.10 43.70 37.20 

משלוח    1,000  ועד  750ל  מע
 באשנב 

59.00 
 

57.60 
 

39.90 
 

45.10 
 

63.70 
 

49.20 
 

"דואר    1,000ועד    750  מעל
   הבית(הכן מ קליק" )ב

54.00 52.60 34.90 40.10 58.70 44.20 

משלוח    1,500  ועד   1,000מעל  
 באשנב 

78.00 
 

76.10 
 

52.10 
 

56.10 
 

83.70 
 

62.20 
 

"דואר    1,500ועד    1,000מעל  
   בקליק" )הכן מהבית(

73.00 71.10 47.10 51.10 78.70 57.20 

משלוח    2,000ועד    1,500ל  עמ
 באשנב 

99.00 
 

119.00 
 

65.10 
 

68.10 
 

106.00 
 

77.20 
 

  "דואר   2,000ועד    1,500  מעל
 בקליק" )הכן מהבית( 

94.00 114.00 60.10 63.10 101.00 72.20 

ק נולכל  משלוח    סף"ג 
 ( 2) נב אשב

47.00 
 

55.00 
 

30.00 
 

27.00 
 

49.70 
 

34.00 
 

נוסף   ק"ג  "דואר  לכל 
  בקליק" )הכן מהבית(

47.00 55.00 30.00 27.00 49.70 34.00 

 
 
 

 ( 7) (4)  פרטים במשלוח  50כמותי, מעל  –דרך האוויר  יוצא ב  לאומי-ןאר בי. דו2

 10.80 ב שנבא  משלוח גרם  100 עד 
50102 

10.80 
50112 

9.90 
50122 

10.80 
50132 

10.80 
50142 

10.80 
50152 

בקליק"  ם  גר  100  דע  10.80 10.80 10.80 9.90 10.80 10.80"דואר 
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 הבית( )הכן מ 
גרם    250ועד  רם  ג   100מעל  

 משלוח באשנב 

30.70 
50103 

26.30 
50113 

21.60 
50123 

22.80 
50133 

25.40 
50143 

22.90 
50153 

"דואר  גרם    250ועד    100מעל  
 בקליק" )הכן מהבית( 

25.70 21.30 16.60 17.80 20.40 17.90 

גרם    500ועד    250גרם    מעל  
 משלוח באשנב 

38.70 
 

35.30 
 

27.60 
 

29.80 
 

35.40 
 

30.90 
 

"דואר  גרם    500ועד    250ל  עמ
 ( בקליק" )הכן מהבית

33.70 30.30 22.60 24.80 30.40 25.90 

  םרג  750  ועדגרם    500מעל  
 משלוח באשנב 

49.70 
  

47.30 
 

33.60 
 

38.80 
 

48.40 
 

41.90 
 

"דואר    גרם  750ועד    500מעל  
 בקליק" )הכן מהבית( 

44.70 42.30 28.60 33.80 43.40 36.90 

  גרם  1,000ועד  גרם    750מעל  
 משלוח באשנב 

58.70 
 

57.30 
 

39.60 
 

44.80 
 

63.40 
 

48.90 
 

"דואר    1,000  ועד  750מעל  
 בקליק" )הכן מהבית( 

53.70 52.30 34.60 39.80 58.40 43.90 

  1,500ועד  גרם    1,000מעל  
 נב משלוח באש גרם

77.70 
 

75.80 
 

51.80 
 

55.80 
 

83.40 
 

61.90 
 

"דואר    1,500ועד    1,000מעל  
 בקליק" )הכן מהבית( 

72.70 70.80 46.80 50.80 78.40 56.90 

  2,000עד  ו  1,500גרם  ל  עמ
 נב באש וחל שמ גרם

98.70 
 

118.70 
 

64.80 
 

67.80 
 

105.70 
 

76.90 
 

"דואר    2,000ועד    1,500  מעל
 )הכן מהבית(  בקליק"

93.70 113.70 59.80 62.80 100.70 71.90 

  באשנב משלוח    ףוסנ  גק"  ללכ
(2) 

46.70 
 

54.70 
 

29.70 
 

26.70 
 

49.40 
 

33.70 
 

"דואר בקליק"  סף  "ג נולכל ק
   מהבית()הכן 

46.70 54.70 29.70 26.70 49.40 33.70 

 
 
 

 
 

 א'(   וח)ל  יר בדרך האוויר. משלוח שק יש3

 ( ק"גל )משק

 1קבוצה
(11 ) 

 2קבוצה
(12 ) 

 3קבוצה
(13 ) 

 4הקבוצ
(14 ) 

 5צהקבו
(15 ) 

 6קבוצה
(16 ) 

)קוד  
ר  דוא

  כמותי:
50180)  
)מאור   

 ( 621מ 

)קוד  
דואר  

  כמותי:
50181)  
)מאור   

 ( 622מ 

   )קוד 
דואר  

כמותי:  
50182)  
  )מאור 

 ( 623מ 

  )קוד
ר  דוא

כמותי:  
50183)  
  )מאור 

 ( 624מ 

)קוד  
  דואר

כמותי:  
50184)  
)מאור   

 ( 625מ 

)קוד  
דואר  

כמותי:  
50185)  
  )מאור 

 ( 626מ 

 160 270 135 130 200 147 ק"ג  5 עד

נוסבע ק"ג  מ  ףור  חלק  )עד  או  מנו 
 ( ק"ג 28

24 35 18 19 46 24 
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 (6) )לוח ג'( מהםלק ו חאם  גר 15לכל   מערכתעיתון מאת ה. 4

 

 תעריף  

 0.50 ( 51001: )קוד דואר כמותי( 31) 1קבוצה  
 0.70 ( 51002 י:מותכ  רא)קוד דו( 32) 2קבוצה  

 0.90 ( 51003)קוד דואר כמותי:  (33) 3וצה  בק
 
 

ללא   - ק"ג 7עד   –וורים וש עייועדים לשימזרים לעיוורים המם ואבייבמשלוח כת. 5
 )לוח ג'( םתשלו

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 יר האוו ךלחו"ל בדר  ואר שירותי ד
 

 
 
 
 

                                           )לוח ב'(ר לחו"ל דרך האווי ילותב חר אוד .6
 ( 4( , )3)כמותי  -בדרך האווירחבילות לחו"ל וח משל יחידני -לחו"ל בדרך האוויר ילותבחמשלוח 

 
קבוצה  )גרם(משקל 

1 
(21 ) 
)מאור   

 ( 641מ 

צה קבו
2 
(22 ) 
ר  ו א)מ 
 ( 642 מ

קבוצה 
3 
(23 ) 
ר  או )מ 

 ( 643מ 

קבוצה 
4 
(24 ) 
)מאור   

 ( 644מ 

צה קבו
5 
(25 ) 
)מאור   

 ( 645מ 

קבוצה 
1 
(21 ) 
)מאור   

 ( 661מ 

קבוצה 
2 
(22 ) 
)מאור   

 ( 662מ 

צה קבו
3 
(23 ) 
)מאור    )

 ( 663מ 

קבוצ
 4ה 
(24 ) 
מאור  ) 
 ( 664 מ

קבוצ
 5 ה
(25 ) 
)מאור   
 ( 665 מ

 99.00 90.00 93.00 109.0 91.50 104.0 94.00 97.00 114.0 96.00 גק" 0.5עד 

לחצי ק"ג  
  20ועד נוסף 

 ק"ג 

25.00 12.00 8.00 12.00 25.00 24.50 11.50 7.50 11.50 24.50 

 
 
 
 

 

 ג.  ק" 2גרם ועד   100פי קטן הוא ל רו עבור צרי מל התשלום המיני (1)
 . ק"ג 5ס בלבד, עד התשלום לדברי דפו (2)
 ים. שונלן גם אם יעדיהן ומשק חבילות  10מעל (  3)
   גר'  100משלוח מכתב רגיל באוויר עד   שליף תער ת הנושאים א 13007ת באוויר קוד  גלויוכן   13001 קוד –אוויר (  איגרת 4)

 . רצותקב' אבכל        
ות יחושב  ממאה יחיד הנטלמשלוח, כשכמות העיתונים במשלוח ק  םיתוניה עאמם ימו מינ של תלכמו הנ מות( 5)

 ה, בהתאם למשקל. לחבי  ב אופי מכת לעף  ריתעה

ומתקיימים בהם   הים והיבשה או בדרך האוויר רךבדארץ ל וץ חלורות, לפי העניין, הנשלחים צרו א דברי דפוס  ( מכתבים6)
 : ת דיווריםשעם אלה בתנאי

 
 העניין.    פיורות, ל צרו דברי דפוס אמכתבים   50-של למעלה מ או וח ה משל  לבכור יודה  ( 6.1) 
     ן, נייי הדפוס או הצרורות,לפי   העדבר שהמכתבים, בד ד הדואר ובלאש על ידי פקימר יקבעול יאופן הבי(  6.2)
 דביק/תו ביול.  לא יבוילו באמצעות בול         

 
 



 

31 

 

 
EMS                                                                       יחיד  טפרי 

 ארצות צת קבו

 לים משק

קבוצה  
1 

צה  קבו
2 

קבוצה  
3 

קבוצה  
4 

קבוצה  
5 

ה  וצ קב
6 

קבוצה  
7 

צה  קבו
8 

קבוצה  
9 

קבוצה  
10 

ה  קבוצ 
11 

ה  קבוצ 
12 

קבוצה  
13 

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

דקו וראמ   : 
701 702 703 704 705 706 707 708 709 790 780 770 460 

 163 133 164 126 163 129 118 122 112 119 136 132 137 ק"ג  0.5עד 

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

  1ועד  0.5מעל 
 ק"ג

161 167 144 134 126 142 143 147 180 139 173 143 171 

ו  וסף אק"ג נ 1כל  
 חלק ממנו

44.6 65.4 15.2 26.5 29.1 36.9 39.5 33.0 28.5 19.2 17.4 14.3 17.8 

* 
             

 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 ואן:קוד יצ
 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 +6000 קוד איביי:

              

EMS                                 הראשון החל מהפריט טיפריטים לכל פר 5עד   2-מ 
 761 771 781 791 719 718 717 716 715 714 713 712 711 : רמאו קוד 

 147 118 142 112 146 115 105 108 98 106 122 118 124 "ג ק 0.5עד 

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

  1ועד  0.5מעל 
 ק"ג

143 151 129 119 111 127 126 131 161 122 150 126 155 

סף או  ק"ג נו 1כל  
 מנוחלק מ 

41.6 61.8 13.3 24.4 26.7 34.1 36.5 30 26.4 17 15.3 12.3 16 

              

              

EMS                               ל מהפריט הראשוןיט הח ריטים לכל פרפ 10עד  6-מ 
 762  772 782 792 729 728 727 726 725 724 723 722 721 מאור: ד קו

 126 102 121 97 127 100 92 94 82 92 103 103 106 ק"ג  0.5עד 

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

  1עד ו 0.5מעל 
 ק"ג

126 131 111 103 92 110 109 114 140 106 127 109 135 

וסף או  נק"ג  1כל  
 חלק ממנו

36.4 55.7 11.5 21.2 22.8 30.4 32.4 26.6 23.3 14.6 13.4 9.9 13.7 

              

              

              

              

              

              

EMS                           ןאשוחל מהפריט הר טים לכל פריט הפרי 25עד  11-מ 
 763 773 783 793 739 738 737 736 735 734 733 732 731 ור: מא קוד

 121 98 115 93 122 96 88 90 78 88 99 99 101 "ג ק  0.5עד  
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 60086 60083 60080 60077 60074 60071 60068 60065 60062 60059 60056 60053 60050 קוד כמותי: 

  1  וכד 0.5מעל  
 ג ק"

119 127 106 99 88 105 105 109 135 102 121 102 130 

ק"ג נוסף או   1כל  
 וחלק ממנ

35 53.9 11 19.8 21.4 29.2 31 25.6 22.3 13.9 12.5 9.1 12.6 

              

EMS                              ל מהפריט הראשון חיט הר פל כלם  יטיפר 25ל עמ 
 764  774 784 794 749 748 747 746 745 744 743 742 741 קוד מאור: 

 118 95 112 90 119 94 86 87 76 85 97 96 96 ק"ג  0.5עד  

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

  1  דוע  0.5ל  מע
 "ג ק

113 122 103 96 86 103 102 106 130 99 116 99 126 

ק"ג נוסף או   1כל  
 מנוחלק מ 

34.2 52.8 10.3 18.7 20.2 28.3 30.2 24.8 21.6 13.5 12 8.7 12.1 

 
 

 
 שלוח בודד בלבד. ת במפשריא ות מוי כרת צבי (1)
 . קיימת אפשרות צבירה חודשית יצואןרות לחים ושיואר שלייי ד למנו  (2)
 לפריט בגין איסוף.₪  7ת של  שנה תוספשליחים ידואר נויי מל (3)

 ₪ .  25,000, ועד  ₪ 1000ל כ ל ₪  EMS 6.90שירות ל ת )ביטוח(רחבת אחריוה (4)

הנחה  ורטל תינתן ם למשלוח באמצעות הפ ייטפראת ה ניםמכיאר וחידות הדוהפריטים מי תאללקוחות השולחים  (5)
 .  31.3.2021עד   1.10.2020תקופת המבצע הינה מ  מחיר,ב 5%של 
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 T     POS-ECOות שיר לחו"ל  –ם שונים שירותי

 
 

 1ה צ וריפים קבעת
 

 ד, קנדה נל אירלנד, נורבגיה, פינארצות הברית,   -   1 הצוקב

           ת וסוג שר        

קל הפריט  מש
 בגרם

1-4  
 יטיםפר

5-25  
 ריטיםפ

26-49  
 םפריטי

50-100  
 פריטים

מעל  
100  

 םיטיפר

50-100  
פריטים  

 ץ+קוב

  101-
500  
ים  פריט

 +קובץ

501-
1,000  

פריטים  
 בץ+קו 

1,001-
5,000  
  םפריטי 

 ובץ+ק

ל עמ
5,000  

יטים  רפ
 + קובץ  

0-100 43.00 34.60 32.30 29.80 28.60 28.30 27.50 26.80 26.20 25.40 

תידואר כמו  קוד) ) 61114 61114 61114 61114 61114 
61122 61122 61122 61122 61122 

 62114 62114 62114 62114 62114 (יצואן קוד)

101-250 47.30 39.00 36.70 34.00 33.00 32.70 31.70 31.00 30.20 29.20 

יתדואר כמו  קוד) ) 61115 61115 61115 61115 61115 
61123 61123 61123 61123 61123 

ןואיצ קוד) ) 62115 62115 62115 62115 62115 

251-500 56.50 48.40 45.90 43.00 41.80 41.20 40.20 39.30 38.30 37.10 

      
61124 61124 61124 61124 61124 

ןיצוא קוד) ) 62116 62116 62116 62116 62116 

501-750 67.90 61.60 58.70 54.80 52.40 51.60 50.40 49.20 48.10 46.50 

      
61125 61125 61125 61125 61125 

אןיצו  קוד) ) 62117 62117 62117 62117 62117 

751-1,000 79.40 72.80 69.60 65.60 62.90 61.90 60.40 59.00 57.60 55.80 

      
61126 61126 61126 61126 61126 

 62118 62118 62118 62118 62118 (יצואן קוד)

1,001-1,500  96.10  89.10  85.70  81.30  79.50  79.10  76.40  74.50  72.80  70.40 

      
61127 61127 61127 61127 61127 

 62119 62119 62119 62119 62119 (יצואן קוד)

1,501-2,000  118.50  110.90  107.10  102.20  100.50  98.80  96.50  ₪94.30  92.20  89.10 

      
61128 61128 61128 61128 61128 

ןיצוא קוד) ) 62120 62120 62120 62120 62120 

ק"ג נוסף  1כל   45.30 44.40 43.60 42.70 42.20 41.70 40.70 39.80 38.90 37.70 

      
61129 61129 61129 61129 61129 

( דקו  62121 62121 62121 62121 62121 (יצואן 
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 T     COPOSEשירות  לחו"ל  –ם שירותים שוני

 
 

 2תעריפים קבוצה 
 

  , פרדס ,יפן ג,  יוון,ונ,הונג ק ניה , הולנד רזיל, בריטניה , גרמ,ביטליה , בלגיה אוסטריה , א    2וצה קב
 צרפת , רוסיה ,שוויץ  ,ולין  פ

        
 גסו

 שרות 
          

יט  שקל הפרמ
 בגרם

1-4  
 טיםפרי

5-25  
 םפריטי

26-49  
 יםפריט

50-100  
 פריטים

מעל  
100  

 פריטים

50-
100  

פריטים  
 ובץ+ק

  101-
500  

פריטים  
 ובץ+ק

501-
1,000  

יטים  פר
 +קובץ

1,001-
5,000  

פריטים  
 +קובץ

ל מע
5,000  

 +ים טפרי 
   ובץ ק

0-100  41.20  35.70  33.20  30.00  27.70  27.20  26.60  26.00  25.40  24.60 

דואר   קוד)
 (כמותי

61090 61090 61090 61090 61090 
60106 60106 60106 60106 60106 

( דקו ןיצוא  ) 60090 60090 60090 60090 60090 

101-250  44.10  38.60  35.90  32.70  30.50  29.90  29.20  28.60  27.90  27.00 

דואר   קוד)
יכמות  ) 

61091 61091 61091 61091 61091 
60107 60107 60107 60107 60107 

( דקו  60091 60091 60091 60091 60091 (יצואן 

251-500  50.40  44.60  41.90  38.50  35.90  35.30  34.40  33.60  32.90  31.80 

      
60108 60108 60108 60108 60108 

צואןי  קוד) ) 60092 60092 60092 60092 60092 

501-750  58.20  52.20  49.30  45.70  42.50  41.80  40.80  39.90  39.00  37.70 

      
60109 60109 60109 60109 60109 

צואןי  קוד) ) 60093 60093 60093 60093 60093 

751-1,000  66.00  59.80  56.60  52.90  49.40  48.50  47.40  46.30  45.30  43.80 

      
60110 60110 60110 60110 60110 

 60094 60094 60094 60094 60094 (יצואן קוד)

1,001-1,500  77.30  70.80  67.40  63.40  59.60  58.60  57.20  55.90  54.70  52.90 

      
60111 60111 60111 60111 60111 

( ודק  60095 60095 60095 60095 60095 (יצואן 

1,501-2,000  92.40  85.50  81.70  77.40  73.40  72.10  70.40  68.80  67.30  65.10 

      
60112 60112 60112 60112 60112 

ןיצוא קוד) ) 60096 60096 60096 60096 60096 

ק"ג   1ל כ
 25.40  26.20  26.80  27.40  28.10  28.40  28.80  29.50  30.10  30.80  נוסף

      
60113 60113 60113 60113 60113 

ואןיצ קוד) ) -60097 -60097 -60097 -60097 -60097 
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 OST   COPE  שירות  לחו"ל  –ותים שונים שיר

 
 

 3קבוצה תעריפים 
 
 

 גל , שבדיה  :   דנמרק , פורטו3  קבוצה

           סוג שרות         

  טל הפרישקמ
 בגרם

1-4  
 פריטים

5-25  
 פריטים

26-49  
 פריטים

50-100  
 יטיםפר

ל  מע
100  
 םפריטי

50-100  
פריטים  

 ובץ+ק

101-
500  

פריטים  
 +קובץ

501-
1,000  

פריטים  
 +קובץ

1,001-
5,000  

טים  פרי 
 ובץ+ק

מעל 
5,000  

פריטים  
 + קובץ

0-100  41.20  35.90  33.50  30.30  28.10  27.70  27.00  26.30  25.70  24.90 

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

( דקו  60098 60098 60098 60098 60098 (יצואן 

101-250  44.80  39.40  36.90  33.50  31.30  30.80  30.10  29.30  28.70  27.70 

תידואר כמו  קוד) ) 61099 61099 61099 61099 61099 
60115 60115 60115 60115 60115 

 60099 60099 60099 60099 60099 (יצואן קוד)

251-500  51.70  46.20  43.50  40.00  37.50  36.80  35.90  35.10  34.20  33.10 

      
60116 60116 60116 60116 60116 

( ודק ןואיצ  ) 60100 60100 60100 60100 60100 

501-750  60.40  54.70  51.80  48.00  44.80  44.00  42.90  41.90  40.90  39.50 

      
60117 60117 60117 60117 60117 

 60101 60101 60101 60101 60101 (יצואן קוד)

751-1,000  68.90  62.90  59.90  55.90  51.90  51.00  49.70  48.50  47.40  45.80 

      
60118 60118 60118 60118 60118 

ןיצוא קוד) ) 60102 60102 60102 60102 60102 

10,01-1,500  81.50  75.20  71.80  67.50  63.70  62.60  61.10  59.70  58.30  56.30 

      
60119 60119 60119 60119 60119 

אןיצו  קוד) ) 60103 60103 60103 60103 60103 

15,01-2,000  98.20  91.50  87.80  83.10  78.20  76.90  75.00  73.30  71.60  69.20 

      
60120 60120 60120 60120 60120 

ואןיצ קוד) ) 60104 60104 60104 60104 60104 

ג נוסף ק" 1כל    34.00  33.10  32.40  31.50  31.10  30.80  30.10  29.40  28.70  27.80 

      60121 60121 60121 60121 60121 

יצואן קוד( )  60105 60105 60105 60105 60105      

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

36 

 

 
 
 
 
 

 POST     ECOשירות  חו"לל  – ים שונים רותשי
 

 
 4תעריפים קבוצה 

 
 
 

 זילנדיו : אוסטרליה, טאיוון, נ4 וצהקב

           רות סוג ש        

שקל הפריט  מ
 בגרם

1-4  
 פריטים

5-25  
 פריטים

26-49  
 םפריטי

50-100  
 םטיריפ

מעל  
100  

 פריטים

50-100  
פריטים  
 +קובץ

  101-
500  
ם  פריטי 
 ץ+קוב

501-
1,000  
  פריטים

 בץ+קו 

1,001-
5,000  

פריטים  
 ץ+קוב

מעל 
5,000  
ם  פריטי 

 ובץ  + ק

0-100  48.20  42.20  39.70  36.60  33.70  33.20  32.40  31.60  30.90  29.90 

ותידואר כמ קוד) ) 61106 61106 61106 61106 61106 
60130 60130 60130 60130 60130 

ואןצי  קוד) ) 60122 60122 60122 60122 60122 

101-250  55.90  49.60  47.00  43.80  40.60  39.90  39.00  38.10  37.20  36.00 

( דקו  61107 61107 61107 61107 61107 (דואר כמותי 
60131 60131 60131 60131 60131 

ןאיצו  קוד) ) 60123 60123 60123 60123 60123 

251-500  71.10  64.30  61.40  57.90  54.30  53.40  52.10  50.90  49.80  48.20 

      

60132 60132 60132 60132 60132 
צואןי  קוד) ) 60124 60124 60124 60124 60124 

501-750  89.90  82.60  79.30  75.50  71.60  70.50  68.80  67.20  65.70  63.60 

      
60133 60133 60133 60133 60133 

 60125 60125 60125 60125 60125 (יצואן קוד)

751-1,000  108.30  100.50  96.90  92.80  88.80  87.30  85.30  83.30  81.50  78.80 

      
60134 60134 60134 60134 60134 

 60126 60126 60126 60126 60126 (יצואן קוד)

1,001-1,500  136.10  127.50  123.30  118.80  114.50  112.60  109.90  107.40  105.10  101.70 

      
60135 60135 60135 60135 60135 

צואןי  קוד) ) 60127 60127 60127 60127 60127 

1,501-2,000  173.20  163.50  158.70  153.60  148.50  146.00  142.60  139.40  136.30  131.90 

      
60136 60136 60136 60136 60136 

 60128 60128 60128 60128 60128 (יצואן קוד)

ק"ג נוסף  1 כל   76.00  74.40  72.90  71.30  70.50  69.60  68.00  66.50  65.00  62.90 

      60137 60137 60137 60137 60137 

ואן(      יצ )קוד   60129 60129 60129 60129 60129      
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 TECOPOS      שירות לחו"ל  –ונים שירותים ש

 
 
 

 5ם קבוצה ריפיתע

 ילנד תאסינגפור, ריאה, : דרום קו5 הקבוצ

           סוג שרות         

ריט  שקל הפ מ
 בגרם

1-4  
 פריטים

5-25  
 יםפריט

26-49  
 פריטים

50-100  
 פריטים

מעל  
100  

 יטיםפר

50-100  
ם  יטי פר
 קובץ+

  101-
500  

פריטים  
 +קובץ

501-
1,000  
ם  פריטי 

 +קובץ

1,001-
5,000  
  םפריטי 

 קובץ+

 מעל
5,000  

פריטים  
 בץ  + קו 

0-100  41.10  35.50  33.20  30.70  29.90  29.30  28.60  27.80  27.10  26.10 

 דואר קוד)

 (כמותי
61130 61130 61130 61130 61130 

61138 81361  38611  38161  38611  

( דקו ןאיצו   ) 62130 62130 62130 62130 62130 

101-250  45.10  39.50  37.00  34.40  33.60  32.90  32.10  31.10  30.30  29.20 

 דואר קוד)

 (כמותי
61131 61131 61131 61131 61131 

61139 61139 61139 61139 61139 

ןיצוא קוד) ) 62131 62131 62131 62131 62131 

251-500  53.80  47.90  45.20  42.30  41.30  40.50  39.50  38.50  37.50  36.20 

      
61140 61140 61140 61140 61140 

( דקו צואןי   ) 62132 62132 62132 62132 62132 

501-750  64.00  57.90  55.00  51.70  50.50  49.50  48.30  47.10  45.90  44.30 

      
61141 61141 61141 61141 61141 

 62133 62133 62133 62133 62133 (יצואן קוד)

751-1,000  75.10  68.60  65.40  61.80  60.30  59.20  57.80  56.40  55.00  53.10 

      
61142 61142 61142 61142 61142 

צואןי  קוד) ) 62134 62134 62134 62134 62134 

1,001-1,500  90.60  83.70  80.00  75.90  74.40  73.20  71.50  69.80  68.10  65.80 

      
61143 61143 61143 61143 61143 

( ודק  62135 62135 62135 62135 62135 (יצואן 

1,501-2,000  111.30  103.70  99.50  94.80  93.00  91.80  89.60  87.50  85.50  82.60 

      
61144 61144 61144 61144 61144 

ואןיצ קוד) ) 62136 62136 62136 62136 62136 

ק"ג נוסף  1כל    40.90  39.70  38.70  37.50  37.00  36.60  35.70  34.90  34.10  33.00 

      

61145 61145 61145 61145 61145 

וד יצואן(      )ק  62137 62137 62137 62137 62137 
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 פיעות בראש הטבלה. וות המ בחרנ   ת ינולמד קות ניתן רירהש .1
 . חנה בדרךת  לפריט בכטוס המוחשב אחר סטאאפשרות למעקב מ  .2
 התאם לתנאי השירות . ב  100$יצוי בגובה של עד פריט יינתן פקרה של אובדן ה במ .3
 ימי עסקים. 7עד   5הגעה  תוך   –ית המדינות ת למרב ירוטיב הש .4
ם למשלוח באמצעות הפורטל תינתן  יהפריטאת  םני מכיר ואויחידות הדמ הפריטים השולחים את ללקוחות .5

 .  31.3.2021עד   1.10.2020ינה מ ה  עפת המבצ, תקו במחיר 5%ה של הנח
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 EMSילות ו שלוח דברי דואר, חבתעריפים למבוצות ק –רשימת ארצות 

 לוח   הארץ  שם
 'א

 לוח 
 'ב

 לוח 
 'ג

 לוח 
 'ד

 לוח 
  'ה

 ח לו
 'ו

EMS  אקו 
 פוסט 

ראה איחוד   – דאבי אבו
 יות והאמיר

ABU DHABI         

 ADMIRALTY         X פואהפ  אהר – רלטיידמא

 UGANDA 6 5 2 5 3 10 4 X אוגנדה

 UZBEKISTAN 4 2 2 2 2 9 4 X אוזבקיסטן

ה  רא – קיוין  אל אום
 איחוד האמירויות

UMM AL QUWAIN         

 AUSTRIA 3 3 3 X 2 X 3 2 האוסטרי

 AUSTRALIA 2 5 3 2 6 8 2 4 אוסטרליה

 UKRAINE 4 3 1 2 2 3 10 X האוקראינ

 URUGUAY 5 5 3 X 5 X אורוגוואי 
 

6 X 

 AZORES  6 5 1 4 2 11 10  X יםאזור

 AZERBAIJAN 4 3 2 5 2 X 4 X 'ןיגרביאז

 UNITED ARAB יחוד האמירויותא
EMIRATES  

6 5 3 5 X 11 3 x 

 ITALY 3 3 1 4 X X הילאיט
 

3 2 

 INDONESIA 5 5 2 5 5 10 7 X אינדונזיה

 ICELAND 3 5 1 X 3 X 13 X ד לנאיס

 IRELAND 3 2 1 4 2 9 3 1 אירלנד

 IRAN X X X X X X X X שירות  אין  –ןאיר

 EL SALVADOR* 5 5 2 5 6 9 6 X * רסלוודו-אל

 ALBANIA 4 3 1 5 2 9 10 X יה אלבנ

 רותשי ןיא – הירי'אלג
 רגילים כתביםמ דמלב

ALGERIA 6 X x 5 x x X X 

 ALAND         X ד ננלפי ראה –  דאולנ

 ALASKA        1 ב "ארה ראה – אלסקה

 ANGOLA 6 4 2 5 4 11 7 X נגולה א

 ANGUILLA 6 5 2 5 6 11 X X ה גילאנ

 ANDORRA 6 5 1 5 9 11 10 X האנדור

 ANDAMAN        X X ודו ה הרא –אנדמן

 ANTIGUA AND ברבודהו האנטיגוא
BARBUDA 

6 5 2 5 6 11 X X 

 ראה  -נדייםלהו נטיליםא
 קורסאו

NETHERLANDS 
  

6 5 2 5 6 11 4 X 

       

          

 ESTONIA 4 2 1 4 2 9 4 X אסטוניה 

 ASCENSION  6 5 2 5 7 11 X X סנסיוןא

 AFGHANISTAN 6 5 2 5 8 11 X X פגניסטןא

 ECUADOR 5 5 3 3 4 11 6 X דור ווקא

 ARGENTINA 5 5 3 X ארגנטינה 
 

5 X 6 X 

 ARUBA  6 5 2 5 6 11 4 X  ובהרא

 ERITREA 6 4 2 X אריתריאה
 

6 X 
 

X X 

 ARMENIA 4 2 2 5 3 11 4 X ארמניה
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 של הברית ארצות
 אמריקה

USA 1 1 2 1 3 1 1 1 

 ETHIOPIA 6 4 2 3 2 9 10 X אתיופיה 

 BAHAMAS  5 5 2 5 6 11 9 X ה האמב

 BHUTAN * 6 4 2 5 4 9 5 X *בהוטן

   פפואהאה ר - גנווילבו
 החדשה  נאהגי

BOUGAINVILLE         X 

 BULGARIA 4 3 1 X בולגריה
 

1 X 
 

10 X 

 BOLIVIA 5 5 3 X X X 8 X היביבול

 BOSNIA AND והרצגובינה בוסניה
HERZEGOVINA 

4 3 1 5 3 9 10 X 

 דרום ראה -אנהווצוטאבופ
 אפריקה

BOPHUTHATSWANA       X X 

 BOTSWANA 6 4 2 5 4 11 2 X בוצוואנה

 BURUNDI 6 5 2 X בורונדי 
 

3 X 
 

2 X 

 BURMA (MYANMAR)        X מיאנמר ראה – בורמה

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

 BAHRAIN 6 5 X X X X 3 X  יןבחרי

 BELGIUM 3 2 1 4 2 8 3 2 הילגב

 BALEARIC         X ספרד אהר – בלארים

 BELIZE 6 5 2 5 6 11 X X בליז

 BELARUS 4 2 1 X 2 X 10 X בלרוס 

 BANGLADESH 6 5 2 5 4 11 4 X בנגלדש 

 BENIN 6 4 2 5 5 11 8 X בנין

 BARBADOS* 6 5 2 5 6 11 4 X *ברבדוס

 BRUNEI םדארוסלא ברוניי
DARUSSALAM 

6 5 2 5 5 11 X X 

 BRAZIL 5 5 3 X X X 6 2 ברזיל

 GREAT BRITAIN AND ת הצפוני רלנדואי בריטניה
NORTHERN IRELAND 

3 2 1 4 2 9 3 2 

 BERMUDA * 6 5 2 5 6 11 5 X * דהברמו

 DJIBOUTI 6 5 2 X בוטי י'ג
 

5 X 
 

4 X 

 GIBRALTAR 3 5 1 5 4 11 9 X גיברלטר

 JAMAICA * 5 5 2 5 6 11 6 X *יקהימ'ג

 JERSEY         X  בריטניה ראה –רסי'ג

 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 ואדלופ ג

 GUATEMALA * 5 5 2 5 6 9 X X *גואטמלה

 GUAM  6 5 3 5 9 11 7 1 גואם

 GUYANA* 6 5 3 5 5 9 9 X *אנהגוי

 FRENCH GUIANA  6 5 3 5 6 11 10 X תיתפרהצ אנהיגו

 GUINEA   6 5 2 5 5 10 6 X האינג
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 GUINEA BISSAU  6 5 2 5 5 10 2 X סאובי גינאה

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

 GAMBIA 6 5 2 5 5 11 X X מביהג

 נזיהפולי ראה - גמבייר
 הצרפתית

GAMBIER        X X 

 GEORGIA 4 2 2 5 2 X יה(ורגאג) זיהגרו
 

12 X 

 GREENLAND       9 X דנמרק ראה - דלנגרינ

 GERMANY 3 2 1 X 2 X 3 2 הרמניג

 GRENADA  6 5 2 5 6 11 X X  גרנדה

 GUERNSEY        X  הטניברי ראה – גרנסי

איחוד  ראה  – דובאי
 האמירויות 

DUBAI          

 DOMINICA  6 5 2  5 6 11 X X  קהדומיני

 DOMINICAN דומינקנה
REPUBLIC  

6 5 2 5 6 11 4 X 

 DENMARK  3 3 1 X 3 X 13 3 רקדנמ

 SOUTH AFRICA 3 4 2 2 3 9 2 X פריקה א דרום

 HAITI * 6 5 2 5 6 11 5 X *האיטי

 INDIA 6 4 2 2 3 5 4 X ו הוד

 HAWAI         1 ב "ארה ראה – איהוו

 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 נגריהוה

 HONDURAS * 5 5 2 5 8 9 7 X *סנדורהו

 HEARD        X X סטרליהאו ראה – הרד

 VATICAN  6 5 1 X  וטיקן
 

8 8 10 X 

 VIETNAM 6 5 2 5 4 9 6 X וייטנאם 

 WAKE (ISLE)        X ב"ארה ראה – וייק

 ראה - ב"ארה של ין 'רגוי
 ב"ארה

USA VIRGIN ISLANDS        1 

 BRITISH VIRGIN  בריטניה לש ין 'וירג
ISLANDS   

6 5 2 5 6 11 X X 

 WALLIS AND FUTUNA  6 5 3 5 7 11 X X  טונהופו ליסוא

 VANUATU  6 5 3 5 7 10 6 X  ואטוונ

 VENEZUELA * 5 5 3 5 4 11 6 X *אלהונצו

 ZIMBABWE 6 5 2 3 4 10 4 X ה אומבבזי

 ZAMBIA  6 5 2 5 4 9 6 X זמביה

 ZANZIBAR        X טנזניה  האר – נזיברז

 COTE D' IVOIRE 6 5 2 X השנהב חוף
 

4 X 
 

6 X 

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

 פולינזיה ראה  – טהיטי
 הצרפתית

TAHITI         X 

 TUAMOTUS        X X זיהלינופ אהר - טוואמטו
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 תרפתיצה

 ידרנטרי ראה - טובגו
 גו וטוב

TOBAGO         X 

 TUVALU  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 

 TOKELAU         X לנד זי ניו ראה -  וקלאוט

 לש ין'גרוי ראה  - להטורטו
 בריטניה

TORTOLA        X X 

 TURKMENISTAN* 6 5 2 5 4 9 10 X *ןטטורקמניס

 TURKS AND CAICOS  6 5 2 5 6 11 X X וקאיקוס  סטורק

 'רפ סין ראה– טיבט
 עממית

TIBET        4 X 

 TAIWAN 6 5 2 2 4 9 4 4   טאיוון

 EAST TIMOR  6 5 2 X ית המזרח טימור
 

8 X 
 

X X 

 TANZANIA 6 5 2 5 4 10 4 X ה ינטנז

 TASMANIA        X טרליה סאו ראה– טסמניה

 תריטיב יטוריהרט
 דיההו באוקינוס

BRITISH INDIAN 
OCEAN TERRITORY 

6 5 2 5 5 11 X X 

 מיותדרו טריטוריות
 – צרפת של אנטרקטיותו

 ת שירו אין

FRENCH SOUTHERN 
AND ANTARCTIC 
LANDS 

X X X X X X X X 

 TRINIDAD AND * ובגווט  דדינטרי

TOBAGO  * 

6 5 2 5 6 10 7 X 

 TRISTAN DA CUNHA  6 5 2 5 7 11 X X  ונההק הד טריסטן

 GREECE 3 3 1 4 1 8 10 2 יוון 

 JAPAN 2 4 2 4 4 9 5 2 יפן 

 JORDAN 4 3 1 X רדן י
 

1 X 
 

3 X 

 KUWAIT X X X X X X X X שירות  אין – ויתכו

 CAPEVERDE  6 5 2 5 7 11 10 X ורדה  ףכ

 LAOS* 6 5 2 5 5 9 4 X *לאוס 

 LEBANON X X X X X X X X ירותש יןא – לבנון

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

 LUXEMBOURG 3 5 1 5 2 8 3 X סמבורגלוק

 ראה –האו לורד
 אוסטרליה

LORD HOWE        X  X 

 LATVIA 4 2 1 4 2 9 10 X טביהל

 LIBERIA 6 5 2 5 5 11 X X ריהבלי

 פולינזיה ראה –דליוואר
 הצרפתית

LEEWARD ISLANDS         X 

 LITHUANIA 4 2 1 4 2 9 10 X ליטא

 LIECHTENSTEIN        X ץ שווי אהר – ליכטנשטיין

 LESOTHO 6 5 2 5 4 9 4 X טולסו
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 LAKDIV        X X הודו  ראה –  לקדיב

 MAURITIUS  * 6 5 2 3 4 8 8 X *  וסמאוריצי

 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 קרמדגס

 MADEIRA  6 5 1 4 2 11 10  X מדיירה 

 MOZAMBIQUE 6 5 2 5 4 11 4 X מוזמביק

 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 ונטנגרומ

 MONTSERRAT  6 5 2 5 6 11 x  X נסרט ומ

 MONACO 3 5 1 5 6 11 3 X נקומו

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

פייר   ראה סנט  – מיקלון
 MIQUELON                X ומיקלון 

 MICRONESIA 6 5 3 5 9 11 7 X מיקרונזיה

 MALAWI * 6 5 2 5 4 11 X X *ווימלא

 MALDIVES  6 5 2 5 4 11 3 X   םיימלדיב

 MALAISIA 6 5 2 5 5 11 9 X זיה למ

 MALTA 3 5 1 5 2 8 4 X טה מל

 MAN                X ראה בריטניה  – מן

 EGYPT 6 4 1 5 1 8 3 X ם מצרי

 MACAO 6 5 2 5 9 9 5 X מקאו

 MACEDOINA 4 5 1 5 1 9 10 X היונמקד

ראה   – מקדונלד
 MCDONALD ISLANDS             X X אוסטרליה

 MEXICO 5 5 2 3 5 9 4 X ויקסמק

 MAROCCO 6 5 2 X מרוקו 
 

3 X 
 

10 X 

 MARTINIQUE  6 5 2 5 8 11 10 X מרטיניק  

 MARIANA ISLANDS 6 5 3 5 9 11 7 1 אנים מרי

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

 MARSHALL 6 5 3 5 9 11 7 X מרשל  

 NAURU  6 5 3 5 7 11 7 X ורו אנ

  אה סנט כריסטוף ר – סנווי
 NEVIS              X X ונוויס 

 NORWAY 3 2 1 X 2 X 13 1 גיהנורב

 NORFOLK  6 5 3 5 9 11 X X ק  נורפול

 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 4 ניו זילנד

ה  רא – ניו פאונדלנד
 NEW FOUNDLAND              X X קנדה
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 NIUE                X אה ניו זילנד ר –נייו   

 NICOBAR              X X ו הוד ראה  –ניקובר  

 NICARAGUA* 6 5 2 5 6 11 7 X *אהניקרגו

 NAMIBIA 6 5 2 5 4 9 6 X הנמיבי

 NEPAL * 6 5 2 5 4 9 5 X *נפאל

 SABA                X קורסאו  הרא - סבא

 SABAH             X X מלזיה האר –סבח 

 SUDAN X X X X X X X X ירות ש אין – סודן

 SWAZILAND 6 5 2 5 4 11 4 X דלנסווזי

 SOMALIA 6 5 2 X הסומלי
 

9 X 
 

X X 

 SYRIA X X X X X X X X ת שירו ן יא – סוריה

 SURINAM 6 5 3 5 6 11 8 X םסורינא

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

 SEYCHELLES  6 5 2 5 4 9 6 X  סיישל

 -לאומנית ליקהרפוב יןס
 טאיוון ראה 

CHINA (REP.)         

 CHINA (PEP. REP.)  6 4 2 3 4 8 5 X ית עממ רפובליקה סין

 SINGAPORE 3 4 2 2 3 9 5 X נגפור יס

 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 קיהבלוס

 AMERICAN SAMOA  * 6 5 3 5 9 11 7 1 * ב"ארה לש סמואה

 SAMOA  X 5 3 5 7 11 X X ערבית המ סמואה

 SAN MARINO        X איטליה  ראה – נומרי סן

 SENEGAL  6 5 2 5 3 10 4 X ל גסנ

 ראה - אוסטש סנט
 קורסאו

SINT EUSTATIUS         X 

 האר – רסאנד סן
 ביהקולומ

SAN ANDRES          X X 

 SAINT VINCENT AND וגרנדינים סנטוינ סנט
GRENADINES 

6 5 2 5 6 11 X X 

 סנטראה  - כריסטוף טסנ
 ונוויס  קיטס

SAINT CHRISTOPHE 
(SAINT KITTS) AND 
NEVIS 

6 5 2 5 6 11 X X 

 SAINT  MAARTEN         X וקורסא הרא מרטין סנט

 SAINT PIERRE AND קלון יומ יירפ נטס
MIQUELON 

6 5 2 5 5 11 10 X 

 סנט ראה – קיטס סנט
 סטוף כרי

SAINT KITTS       X X 

 SAO TOME AND ופרינסיפה מהתו סנט
PRINCIPE 

6 5 2 5 9 11 X X 

 SAINT  HELENA 6 5 2 5 7 11 X X נה לה  טהסנ

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

 SAUDI ARABIA X X X X X X X X שירות  ן אי – העודיס
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 SPAIN 3 3 1 2 2 9 3 2 ספרד

 SERBIA 4 5 1 2 2 8 10 X הסרבי

 SARAWAK       X X מלזיה אהר – סרוואק

 SRI LANKA  6 5 2 3 6 9 6 X לנקה  סרי

ראה איחוד   – ןאמ'עג
 האמירויות 

AJMAN          

 OMAN  6 5 2 X עומאן
 

6 X 
 

X X 

 IRAQ X X X X X X X X רות שי ן יא – עיראק

 FAROE ISLANDS         X דנמרק  ראה –ופאר

איחוד   ראה – יירה'פוג
 האמירויות 

FUJAIRAH         

 POLAND 4 3 1 X 2 X 3 2 לין פו

 FRENCH POLYNESIA  6 5 3 5 7 11 7 X ית תפרהצ זיהנפולי

 FALKLAND  6 5 3 5 7 11 X X  נדלפוק

 PUERTO RICO      9  6 1 ב "ארה אהר – יקור  טופור

 PORTUGAL  3 2 1 4 2 9 3 3 רטוגל פו

 FIJI  * 6 5 3 5 7 9 7 X *  י'פיג

 PITCAIRN  6 5 3 5 9 11 X X ן פיטקר

 PHILIPPINES 6 4 2 2 4 9 5 X ם פיליפיני

 FINLAND 3 2 1 X 4 X 13 1 פינלנד

 PANAMA * 5 5  2 5 5 11 8 X * מהנפ

 PAPUA NEW GUINEE  6 5 3 5 7 11 7 X החדשה גינאה ואהפפ

 PAKISTAN X X X X X X X X שירות  אין – יסטןפק

 PARAGUAY 5 5 3 5 5 11 6 X גוואי פר

 PERU 5 5 3 X X X 4 X פרו 

 FRIENDLY ISLANDS       X X ה ונגט האר – פרנדלי

 CHAD 6 5 2 5 5 11 4 X אד'צ

 CHAGOS  גוס'צ
ARCHIPELAGO 

6 5 2 5 5 11  X X 

 CHILE 5 5 3 X X X 6 X ילה'צ

 FRANCE 3 3 1 4 2 8 3 2 תצרפ

 CUBA 5 5 2 5 5 10 7 X הקוב

 COLOMBIA 5 5 3 X קולומביה
 

5 X 
 

7 X 

 COMOROS  6 5 2 5 4 11 X X  קומורים

  דמוקרטית 'רפ  קונגו
 )זאיר(

CONGO (DEM. REP.)  6 5 2 X 
 

4 X 
 

6 X 

 CONGO (REP) 6 5 2 5 4 11 4 X קונגו 

 KOSOVO 6 5 1 5 9 11 X X קוסובו

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

 COOK  6 5 3 5 7 11 6 X  קוק

 COCOS (KEELING) I 6 5 3 5 9 11 X X  (קילינג / (סקוקו
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וחללמש תעריפים קבוצות – ארצות רשימת לותחבי ,דואר דברי   EMS ו 

 חלו  הארץ  שם
 'א

 לוח
 'ב

 חלו
 'ג

 חול
 'ד

 לוח
 'ה

 לוח
 'ו

EMS  אקו 
 סט פו

 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  6 5 2 5 6 11 4 X קורסאו

 CORSICA         X צרפת ראה –  קורסיקה

 KAZAKHSTAN  4 2 2 2 3 9 2 X קזחסטן

 QATAR X X X X X X X X שירות אין – רקטא

 CAYMAN ISLANDS* 6 5 2 5 6 11 9 X * קיימן

 KYRGYZSTAN 4 5 2 5 4 9 4 X ן ירגיסטק

 KIRIBATI  6 5 3 5 7 11 X X קיריבטי 

 NEW CALEDONIA  6 5 3 5 7 11 8 X חדשהה וניהדקל

 CAMBODIA * 6 5 2 5 5 9 5 X *קמבודיה

 'רפ סין אהר- קמוי
 נית לאומ

QUEMOY (KINMEN)         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 ניהק

 CANARY ISLANDS        X ספרד  הרא – קנרים

 CYPRUS 4 5 1 2 1 8 3 X סין פריק

 CROATIA 4 3 1 X 2 X 10 X קרואטיה

 CAROLINE ISLANDS 6 5 3 5 9 11 X X  יניםקרול

 CHRISTMAS  6 5 3 5 9 11 X X ההודי  ' אוקב– סמיסקר

  יריטימטקי /קריסמס
 ראה – (שקטה' אוקב

 קיריבטי 

CHRISTMAS/ 
KIRITIMATI  

      X X 

 REUNION  6 5 3 5 4 11 10 X  ןוניראו

ראה – ימה'ח אל ראס
 תואיחוד האמירוי 

RAS AL KHAIMAH         

 RWANDA 6 5 2 5 3 11 4 X ואנדהר

 ראה – זגידררו
 מאוריציוס 

RODRIGUES        X  X 

 ROMANIA  4 3 1 רומניה
 

X 1 
 

X 10 X 

 ROSS       X X זילנד  ניו ראה– רוס

 RUSSIA 4 2 1 רוסיה
 

X 2 4 11 2 

 CZECH REPUBLIC 4 3 1 x 2 x 3 X כיה'צ

 SWEDEN 3 2 1 X 2 X 13 3 שבדיה
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 חלו  הארץ  שם
 'א

 לוח
 'ב

 חלו
 'ג

 לוח
 'ד

 וחל
 'ה

 לוח
 'ו

EMS  אקו 
 סט פו

 SWITZERLAND 3 3 1 4 2 X 3 2 שוויץ

 SOLOMON  6 5 2 5 7 9 7 X  שלמה

 ראה – שפיצברגן
 נורבגיה

SPITSBERGEN       X X 

איחוד   ראה – ה'רגש
 האמירויות 

SHARJAH         

 THAILAND 6 4 2 2 3 8 5 5 ד נתאיל

 TUNISIA 6 5 2 5 2 10 4 X ניסיהתו

 TURKEY 4 3 1 4 1 9 3 X יהכתור

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

 
 
 
 
 
 

 רים. ישי םי קוש  ותימ אר כבות דורל לחו"ל בדרך האוויר, ות תשלום למשלוח ד"ד קבוצ  לוח א'  
 יר. האוות לחו"ל בדרך וקבוצות תשלום למשלוח חביל  –לוח ב' 

 בדרך האוויר. לחו"ל  רים לעיווריםז יאבוונים וכתבים  לום למשלוח עיתת תשקבוצו – ' ג לוח
 תי. יבשה לרבות דואר כמולחו"ל בדרך הים וה למשלוח ד"ד תשלום  ות קבוצ –לוח ד' 
 בדרך הים והיבשה. ו"ל חל  שירק ישלוח ום למשלתשקבוצות –לוח ה' 
 . היבשהם ויה  "ל בדרךלחו למשלוח חבילות קבוצות תשלום –לוח ו' 

 ים וחבילות ים. י שירות דוארופסק באופן זמנ ה*
 
 
 
 
 
. 
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ות מרביות למשלוח חבילקל ומידות  מש –ות  ארצמת  י שר  

 ( 1לחבילות ) ירחב' או חב' ים   

 רבימ משקל רץ אהשם 
  דותמי
 ביות מר

מידות  
 מרביות 

ראה   –אדמירלטי 
    ADMIRALTY ISLANDS פפואה 

 UGANDA 20 20 150/300 האוגנד

 UZBEKISTAN 20 20 105/200 יסטןאוזבק

 AUSTRIA 20 20 150/300 יהאוסטר

 AUSTRALIA 20 20 105/200 טרליהאוס

 UKRAINE 20 20 105/200 ראינהאוק

 URUGUAY  20 150/300 אורוגוואי 

ראה   –ם  )איים( זוריא
    AZORES (ISLES) פורטוגל 

 AZERBAIJAN  20 150/300 אזרבייג'ן

 יחוד האמירויותא
UNITED ARAB 
EMIRATES   20 150/300 

 ITALY 20 20 105/200 איטליה

 INDONESIA 20 20 105/200 יהינדונזא

 ICELAND 20 20 150/300 איסלנד 

אין   – (סאירן )פר
    IRAN  רותשי

 IRLAND 20 20 150/300 רלנדאי

 EL SALVADOR 20 20 150/300  סלבדור –אל 

 ALBANIA 20 20 105/200 אלבניה  

ן שירות  אי –יה אלג'יר
    ALGERIA בים רגילים(לבד מכת)מ

ראה  –( )איים לנדאו
    ALAND ISLANDS נלנדפי

    ALASKA ה"ב ראה אר –אלסקה 

 ANGOLA 20 20 150/300 ה לאנגו

 ANGUILLA 20 20 105/200 גילה אנ

 ANDORRA 20 20 150/300 אנדורה

  ראה –)איים(  מןאנד
    ANDMAN ISLANDS הודו 

 ANTIGUA AND BARBUDA 20 20 105/200 וברבודה  נטיגואהא

 NETHERLANDS ANTILLES   20 20 150/300 הולנדיים  נטיליםא

 ESTONIA   20 20 105/200 אסטוניה 

 ASCENSION (ISLE) 20  150/300 ( אי)שן סנא

 AFGHANISTAN 20 20 150/300 אפגניסטן

 ECUADOR 20 20 150/300 וודור קא

 ARGENTINA 20 20 105/200 ארגנטינה 

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

 ERITREA  20 150/300 יאהאריתר
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תלוי חב  וחות למשליבמשקל ומידות מר–צות  רשימת אר , 

 ( 1לחבילות ) חב' אויר ם ב' יח  

 בירמשקל מ שם הארץ 
מידות  

 ות מרבי
ידות  מ
ת ובימר  

 ARMENIA  20 150/300 ה ארמני

ל הברית שארצות 
 USA 20 20 105/200 אמריקה

 ETHIOPIA 20 20 150/300 אתיופיה 

 BAHAMAS (ISLES) 20 20 105/200 אמה )איים(  בה

 BHUTAN 20 20 105/200 בהוטן 

ראה   –י( ל )אויווגנב
    BOUGAINVILLE (ISLE) פפואה  

 BULGARIA 20 20 150/300 בולגריה 

 BOLIVIA 20 20 150/300 יהוליבב

לים ראה אנטי  –בונייר 
    BONAIRE (ISLE) נדיים הול

 צגובינה יה והרוסנב
BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 20 20 150/300 

  ם ובופוטאצוואנה ראה דר
    BOPHUTHATSWANA אפריקה

 BOTSWANA 20 20 105/200 בוצוואנה

    BUKA (ISLE) פואה ראה פ –)אי(  הבוק

 BURUNDI  20 150/300 די  ורונב

    BURMA  (MYANMAR) ראה מיאנמר –ורמה ב

 BURKINA FASO  20 20 150/300 ו פאס הינבורק

 BAHRAIN  20 150/300 ן  בחריי

 ראה –( םיביסמרק )אי
    BISMARCK ISLANDS ה פואפ

 BELGIUM 20 20 150/300 בלגיה 

ראה   –ם( בליארים )איי
     BALEARIC ISLANDS  רדספ

 BELIZE 20 20 150/300 זבלי

 BELARUS 20 20 105/200 בלרוס 

 BANGLADESH 20 20 150/300 ש דגלבנ

 BENIN 20 20 150/300 בנין 

  –וטורס )איים( בנקס 
 ואטונוראה 

BANKS AND TORRES 
ISLANDS    

 BARBADOS 20 20 105/200 ברבדוס

ה רא –ברבודה )אי( 
    BARBUDA (ISLE) וברבודה הואאנטיג

 BRUNEI DARUSSALAM 20 20 105/200 וסלאםברוניי דאר

 BRAZIL 20 20 105/200 לברזי

נד  יטניה הגדולה ואירלבר
 הצפונית  

GREAT BRITAIN AND 
NORTHERN IRELAND 20 20 150/300 

 BERMUDA (ISLES) 20 20 105/200 ודה )איים(ברמ

 GHANA 20 20 150/300 גאנה 

 GABON 20 20 150/300 גבון 

 GUADELOUPE (ISLES) 20 20 150/300 יים( גואדלופ )א
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 GUATEMALA 20 20 105/200 המלגואט

 

משלוח חבילות שקל ומידות מרביות ל מ–רשימת ארצות    

 ( 1) לותביחל רויחב' א ם י חב'  

 משקל מרבי ם הארץ ש 
מידות  
 מרביות 

מידות  
יות במר  

   "ב ראה ארה GUAM (ISLE) ( גואם )אי

 GUYANA 20 20 150/300 גויאנה

 FRENCH GUIANA 20 20 150/300 ית  יאנה הצרפתגו

 DJIBOUTI  20 105/200 בוטי ג'י

 GIBRALTAR 20 20 150/300 גיברלטר

 GUINEA  20 20 150/300 גינאה 

 EQUATORIAL GUINEA  20 20 150/300 וונית המש אהנגי

 GUINEA BISSAU  20 20 105/200  גינאה ביסאו

 JAMAICA 20 20 105/200 ג'מייקה

 GAMBIA 20 20 105/200 גמביה

אה ם(ראיי) ירגמבי
     GAMBIER (ISLES) תית  ינזיה הצרפפול

 GEORGIA  20 150/300 גרוזיה  

    GREENLAND קרדנמה נלנד ראירג

 GERMANY 20 20 105/200 גרמניה

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

ה רא –רנסי )אי( ג
    GUERNSEY (ISLE) דולהבריטניה הג

ראה  –ג'רסי)אי( 
 JERSEY (ISLE) 20 20 105/200 לה גדוה היניטבר

  –ודקאנסיים )איים( ד
    DODECANESE (ISLES) ראה יוון  

 DOMINICA (ISLE)  20 20 150/300  )אי(ה קיניומד

 DOMINICAN REPUBLIC  20 20 105/200 קא )רפ'(  יומינ

 DENMARK  20 20 150/300 דנמרק

 SOUTH AFRICA 20 20 105/200 ריקה  דרום אפ

 HAITI 20 20 150/300 יטיהא

 INDIA 20 20 (2) הודו 

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

 NETHERLANDS 20 20 150/300 ד לנוה

 HONG KONG 20 20 150/300 הונגקונג 

 HUNGARY 20 20 150/300 יהרנגהו

 HONDURAS (REP)  20 20 (2) הונדורס 

ראה  –הרד )אי( 
    HEARD (ISLE) הירלאוסט

 VATICAN   20 20 105/200 ן )קריה(  וטיק

 VIETNAM 20 20 150/300 יטנאם  וי

    WAKE (ISLE) ה"ב ה אררא אי() קויי

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

של בריטניה 'ין וירג
 BRITISH VIRGIN ISLANDS 20 20 105/200 רטולה()טו

 WALLIS AND FUTUNA  20 20 105/200 ם( איי) נהוליס ופוטו
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חבילות   חו ומידות מרביות למשל משקל–רשימת ארצות    

 ( 1לחבילות ) ראוי ב'ח ים ' בח  

 משקל מרבי שם הארץ 
  מידות

 מרביות 
מידות  

ות מרבי  

 VANUATU (ISLES) 20 20 105/200 )איים(  ואטונו

 VENEZUELA  20 150/300 ה ונצואל

'  רפ וגונזאיר ראה ק
     ZAIRE ת מוקרטיד

 ZIMBABWE 20 20 150/300 זימבבואה 

 ZAMBIA 20 20 150/300 זמביה  

    ZANZIBAR ניה טנז אהר – בריזנז

 COTE D' IVOIRE  20 150/300 חוף השנהב

 TAJIKISTAN 20 20 105/200 טן טג'יקיס

ראה   –טהיטי )אי( 
    TAHITI (ISLE) פתית  לינזיה הצרפו

אה ר –ם( אייו )טואמטו
    TUAMOTU ARCHIPELAGO ה הצרפתית פולינזי

ראה   –גו )אי( טוב
    TOBAGO (ISLE)   וטובגו רדטריני

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

 TOGO 20 20 150/300 טוגו 

 יי פרנדלי(  ה )אטונג
TONGA (FRIENDLY 

ISLANDS) 20 20 150/300 

  אהר –טוקלאו )איים( 
    TOKELAU (ISLES) נדזיליו נ

ראה  –( טורטולה )אי
    TORTOLA (ISLE) בריטניהוירג'ין של 

 אהר – יםיס אורט
    TORRES ISLANDS אטוונו

 TURKMENISTAN 20 20 105/200 טורקמניסטן

 יים(  ס )אס וקאיקוקורט
TURKS AND CAICOS 

(ISLES) 20 20 105/200 

ראה סין רפ'   – טיבט
    TIBET תעממי

סין רפ'  ראה  –ואן טייו
    TAIWAN לאומנית 

 EAST TIMOR  20 105/200 חית  טימור המזר

 TANZANIA 20 20 105/200 ה ינזנט

ראה  –טסמניה 
    TASMANIA אוסטרליה

  תיוות דרומטורי טרי
  –של צרפת ני  ומיניקא

 שירות   אין 

FRENCH SOUTHERN AND 

ANTARCTIC LANDS 
    

ית  ריט ב יהטריטור
 וס ההודי   באוקינ

BRITISH INDIAN OCEAN 

TERRITORY 20  150/300 

 (  ו )אייםגבטרינידד וטו
TRINIDAD AND TOBAGO 

(ISLES)  20 20 105/200 

 TRISTAN DA CUNHA (ISLE) 20  105/200 קונהה )אי( טריסטן דה

ראה   –סלביה יוגו 
    YUGOSLAVIA סרביה
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ח חבילות למשלו  יותמרב  תדו משקל ומי–ימת ארצות  רש  

 ( 1לחבילות ) חב' אויר חב' ים   

 משקל מרבי ץ שם האר
מידות  

 יות ברמ
  ותמיד

ת יובמר  

 GREECE 20 20 150/300 ן  ווי

 JAPAN 20 20 150/300 יפן 

 JORDAN  20 150/300 ירדן 

    KUWAIT אין שירות   –ית כוו

 CAPEVERDE  20 20 105/200 ורדה כף 

    CRETE (ISLE) ון  יו האר –כרתים )אי( 

 LAOS 20 20 150/300 לאו )לאוס( 

    LEBANON אין שירות   –ן לבנו

ה  רא –( םאיי) יאלטויל
    LOYALTY ISLANDS קלדוניה  החדשה 

    LIBYA ת  אין שירו –וב ל

 LUXEMBURG 20 20 150/300 וקסמבורגל

  ראה –יים( האו )א לורד
     LORD HOWE (ISLES) יה אוסטרל

 LATVIA 20 20 105/200 ביה לט

 LIBERIA 20 20 105/200 ליבריה

ראה  –ליווארד )איים( 
 ת ירפתהצ זיהינפול

LEEWARD (SOCIETY) 

ISLANDS     

 LITHUANIA 20 20 150/300 ליטא

ראה   –ן יטיליכטנש
    LIECHTENSTEIN צריה שווי

 LESOTHO 20 20 150/300 טולסו

ה  רא –לקדיב )איים( 
    LAKDIV ISLANDS דו וה

 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 –)איים(  רהמדיי
    MADEIRA (ISLES) פורטוגל  

 MOZAMBIQUE 20 20 150/300 מביקמוז

 MOLDOVA 20 20 150/300  בהמולדו

 MONGOLIA 20 20 150/300 מונגוליה

    MONTENEGRO טנגרומונ

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

 MONACO 20 20 150/300 מונקו  

ראה סין   – )איים( מטסו
    MATSU ISLANDS לאומניתרפ' 

 MYANMAR 20 20 150/300 )בורמה(  מיאנמר 

ראה   –ם( איי) וי מידו
    MIDWAY ATOLL ארה"ב  

ראה סנט  –ון )אי( מיקל
    MIQUELON (ISLE) ייר ומיקלון  פ

   ראה ארה"ב  MICRONESIA   יהזרוניקמ

 MALAWI 20 20 150/300 מלאווי  
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חבילות מרביות למשלוח  דות  משקל ומי–ת  מת ארצו רשי   

 ( 1ילות )לחב ' אוירחב ' ים חב  

 ימשקל מרב שם הארץ 
  דותימ
 ביות מר

ידות  מ
ת מרביו  

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

    MALAISIA מלזיה 

 MALTA 20 20 150/300 ה לטמ

    MAN (ISLE) ראה בריטניה   –מן )אי( 

 EGYPT 20 20 150/300   צריםמ

 MACAO 20 20 150/300 מקאו 

 MACEDOINA 20 20 105/200 יהמקדונ

אה  ר –ם( יי)אמקדונלד 
    MCDONALD ISLANDS טרליהאוס

 MEXICO 20 20 150/300 קסיקו מ

    MAROCCO מרוקו 

 MARTINIQUE (ISLE)  20 20 150/300  ()איק יטינמר

   ארה"ב  אהר MARIANA ISLANDS איים(  )מריאנים 

 CENTRAL AFRICA 20 20 (2)  ז אפריקה )רפ'(מרכ

ראה    –יים( רקיז )אמ
    MARQUESAS ISLANDS ית  רפתצהה פולינזי

   ראה ארה"ב  MARSHALL ISLANDS  מרשל )איים(

 NAURU 20 20 (2) נאורו 

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

 NORWAY 20 20 150/300 גיהנורב

 NORFOLK ISLAND 20 20 105/140 י(נורפולק )א

 NIGER 20 20 150/300 'ר ניג

 NIGERIA 20 20 150/300 יהיגרנ

 NEW ZEALAND 20 20 150/300 דניו זילנ

  –ד )אי( נלניו פאונד
    NEWFOUNDLAND (ISLE) דה קנ ראה

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

  ראה –)איים(  ברניקו
    NICOBAR ISLANDS הודו 

 NICARAGUA 20 20 150/300 ה ניקרגוא

 NAMIBIA 20 20 105/200 נמיביה

ויות ערביות  נסיכ
    UNITED ARAB EMIRATES אין שירות    –ת מאוחדו

 NEPAL 20 20 100/180 נפאל 

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

    SABAH ה ילזראה מ –סבח 

    SUDAN רות  אין שי –סודן 

 SWAZILAND 20 20 150/300 יקא  ומינ

    SOMALIA סומליה
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ת למשלוח חבילות משקל ומידות מרביו –ימת ארצות  רש  

 ( 1ות )לילחב חב' אויר חב' ים   

 מרביל קמש  רץ אם הש 
מידות  
 מרביות 

מידות  
 מרביות 

ראה   –ים( יסוסייטי )א
    SOCIETY ISLANDS ית ה הצרפתינזיפול

    SYRIA אין שירות  –סוריה 

 SURINAM 20 20 150/300 סורינם

 SIERRA LEONE  20 150/300 האונל רהסיי

 SEYCHELLES (ISLES)  20 20 150/300 ים( סיישל )אי

ת  יומנלא יקהבלסין רפו
 CHINA REP. 20 20 150/300 וון(  )טאי

 CHINA  PEP. REP. 20 20 150/300 בליקה עממית וסין רפ

 SINGAPORE 20 20 150/300 סינגפור  

    SIKKIM הודו   ראה –ם סיקי

 SLOVENIA 20 20 150/300 יה נבלוס

 SLOVAKIA 20 20 150/300 סלובקיה

   ב " ארהה אר AMERICAN SAMOA סמואה אמריקאית  

 SAMOA  20 20 105/200 מואה ס

    SAN MARINO ראה איטליה  –סן מרינו 

 SENEGAL  20 20 150/300 נגל  ס

 –)אי(  סנט אוסטש
    SINT EUSTATIUS (ISLE) דיים  ים הולנראה אנטיל

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

  םיסנט וינסנט וגרנדינ
 )איים(

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

כריסטוף )סנט  סנט
 איים( )ס ( ונוויקיטס

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

אה ר – (איסנט מרטין )
     SAINT MARTIN (ISLE)   ם הולנדייםאנטילי

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

ראה  –סנט קיטס )אי( 
    SAINT KITTS  (ISLE) ט כריסטוף נס

  תומה ופרינסיפהסנט 
 )איים( 

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

 SAINT  HELENA (ISLE) 20  150/300 )אי( נה  הל  הנטס

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

 –)איים(  קרוזה טסנ
    SANTA CRUZ ISLANDS ראה שלמה 

    SAUDI ARABIA ירות  ין שא –סעודיה 

 SPAIN 20 20 (2) ספרד

 SERBIA 20 20 105/200 יהסרב

    SARAWAK ראה מלזיה –סרוואק 

 SRI LANKA  20 20 105/200 לנקה  סרי
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ת לולוח חבי שמשקל ומידות מרביות ל מ–רשימת ארצות    

 ( 1לחבילות ) אוירחב'  ם יב' ח  

 משקל מרבי שם הארץ 
ות  דמי

 מרביות 
ות  מיד

רביות מ  

 OMAN   20 105/200 אןמעו

    IRAQ ת  אין שירו –ק עירא

ראה   –)איים( פארו 
     FAROE ISLANDS דנמרק

ראה   –נה )אי( פוטו
    FUTUNA (ISLE) ואליס ופוטונה  

 FRENCH POLYNESIA  20 20 150/300 פולינזיה הצרפתית 

 POLAND 20 20 150/300 פולין  

 FALKLAND ISLANDS 20 20 105/200 )איים( דפוקלנ

ראה   –פורטו ריקו  
    PUERTO RICO ארה"ב 

 PORTUGAL  20 20 150/300 טוגל פור

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

 PITCAIRN ISLANDS 20 20 150/300 פיטקרן )איים( 

 PHILIPPINES 20 20 105/200   ניםפייפיל

 FINLAND 20 20 150/300 פינלנד 

    PAKISTAN שירות   יןא –סטן פקי

ראה  –אי( פמבה )
    PEMBA (ISLE) זניה טנ

 PANAMA  20 150/300 נמה פ

 PAPUA – NEW GUINEA  20 20 105/200 ה החדשהגינא הפואפ

 PARAGUAY 20 20 150/300 ואי  פרגו

 PERU 20 20 150/300 רו  פ

    PERIM (ISLE) אין שירות   –פרים )אי( 

ה  אר –)אי(  סיפהפרינ
    PRINCIPE (ISLE) פרינסיפה  מה וסנט תו

ראה   – דלי )איים(פרנ
    FRIENDLY ISLANDS טונגה 

ינאה  ראה ג –פו רננדו פ
 המשוונית 

FERNANDO PO / BIOKO 
(ISLE)    

 CHAD 20 20 150/300 צ'אד

 CHAGOS ARCHIPELAGO 20 20 150/300  יים()א גוסצ'

 CHILE 20 20 150/300 לייצ'

בליקה  רפו ראה –יה כצ'
    CZECH REPUBLIC צ'כית 

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

 FRANCE 20 20 150/300 צרפת  

ראה   –יים( קאיקוס )א
    CAICOS ISLANDS קוס  יאטורקס וק

 CUBA 20 20 150/300 ובה ק
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בילות חח  ת למשלו רביו משקל ומידות מ–רשימת ארצות    

 ( 1חבילות )ל חב' אויר ים  חב'  

 משקל מרבי שם הארץ 
מידות  
 מרביות 

מידות  
 מרביות 

 COLOMBIA 20 20 150/300  ביהלומוק

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

 CONGO (REP) 20 20 150/300 '(רפקונגו )

קונגו  רפ' דמוקרטית   
 CONGO (DEM. REP.)  20 20 150/300 ר(  י)זא

 KOSOVO  20 105/200 וסובוק

 COSTA RICA 20 20 150/300 יקה קוסטה ר

 COOK ISLANDS 20 20 105/200 (םיאיקוק )

 לינג )איים(קוקוס / קי
COCOS (KEELING) 
ISLANDS 20 20 105/200 

 SOUTH KOREA 20 20 150/300   ומיתדרהאה ריוק

 NORTH KOREA 20 20 105/200 ונית  פקוריאה הצ

ראה  –)אי(  רסאוקו
    CURACAO (ISLE) ים  טילים הולנדיאנ

    CORSICA (ISLE) ראה צרפת   –ורסיקה ק

 KAZAKHSTAN  20 20 105/200 קזחסטן 

    QATAR ן שירות אי –קטאר 

 CAYMAN ISLANDS 20 20 105/200 (  יםימן )אייק

  – קילינג / קוקוס )איים(
 ה ראה אוסטרלי

KEELING (COCOS) 
ISLANDS    

 KYRGYZSTAN 20 20 105/200 קירגיזיה  

 KIRIBATI (ISLES) 20 20 150/300 יים( יבטי )אקיר

 NEW CALEDONIA  20 20 150/300 החדשהקלדוניה 

 CAMBODIA 20 20 150/300 מבודיה  ק

ראה סין  (   יםי)א וימק
    QUEMOY / KINMEN (ISLES) רפ' לאומנית

 CAMEROON 20 20 150/300 ן קמרו

 CANADA 20 20 150/300 קנדה 

 KENYA 20 20 105/200 קניה 

  האר –קנרים )איים( 
    CANARY ISLANDS רד ספ

 CYPRUS 20 20 150/300 קפריסין  

 CROATIA 20 20 105/200 ואטיה קר

   ראה ארה"ב  CAROLINE ISLANDS ים(  אי)ים ינלקרו

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

קיריטימטי  קריסמס / 
  ' השקט(   י( )אוק)א

 יריבטי ראה ק
CHRISTMAS / KIRITIMATI 
(ISLE)    
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חבילות ידות מרביות למשלוח  משקל ומ–ימת ארצות  רש  

 ( 1) לותבילח אויר 'חב חב' ים   

 משקל מרבי הארץ ם ש 
מידות  
 מרביות 

מידות  
 מרביות 

 REUNION (ISLE) 20 20 150/300 אוניון )אי( ר

 RWANDA 20 20 150/300 רואנדה 

    RHODES ה יוון  רא –רודוס 

ה  רא –( יא) רודריגז
    RODRIGUES (ISLE) יציוס  מאור

 ROMANIA  20 20 105/200 רומניה 

    ROSS נד  ילה ניו זאר –רוס 

 RUSSIA 20 20 150/300 יהרוס

גיניאה   הרא –ריו מוני  
     RIO MUNI נית המשוו

ראה  –)איים(  קיו ריו
     RYUKYU ISLANDS יפן 

 CZECH REPUBLIC 20 20 150/300 ית יקה צ'כרפובל

 SWEDEN 20 20 150/300 דיה שב

 SWITZERLAND 20 20 150/300 וויצריה ש

 אהר – ם(נד )איילטשור
    SHORTLAND ISLANDS ה משל

 SOLOMON ISLANDS 20 20 105/200 שלמה )איים( 

ה רא –רגן ביצשפ
    SPITZBERG רבגיה נו

 THAILAND 20 20 150/300 ד תאילנ

 TUNISIA 20 20 150/300 תוניסיה 

 TURKEY 20 20 150/300 תורכיה

    YEMEN אין שירות  –תימן 

     

 
 אורך /[   2*  חב(רו ה +וברך + )ג וא]   (1)
 150/300 – ם, חבילות י105/200  –חבילות אוויר  (2)
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קוד  לחו"ל  –ם תים שוניוירש
 ר""מאו

התעריף  
ל  "ח  כול בש

 מע"מ

 דבר דואר  רישום  .1
 ( 2מאור נ )  (70001  תי:ומ כ )קוד דואר

 10.00 

  המיועד למען אחד ום שק של דברי דפוס ריש. 2
 ( 15נ ור )מא (70002:  ר כמותיאדו )קוד

 18.70 

 בר דואר ד  מסירה מיוחדת )אקספרס( של. 3
 ( 7ור נ א)מ (70004  י:דואר כמות )קוד

 8.90 

 דואר רשום  ו דברחבילה אאישור מסירת  . 4
 ( 14נ ור )מא (70003קוד דואר כמותי:  )

 1.40 

דו  .5 בדבר  )מלבד  טיפול  לארץ  לחוץ  המשלוח(  אר  דמי 
ה  לפישתכולתו,   גבוה   ערך  לת  בע  יאהח,  שולהצהרת 

 ( 19)מאור נ 

 106.50 

ב.  6 מחבטיפול  מופנית  למען  חילה  מוחז  רץ באו"ל  ת  ראו 
מסי אי  עקב  בחלשולח  לנמען  )בנרתה  לו"ל  הוצאות  וסף 

 ל( "ובחות מאת מינהל הדואר הנדרש

  

 35.50  ק"ג  1  עד 6.1

 3.10  "ג נוסף או חלק ממנו כל ק 6.2

   
   ומיבין לא ה שובשובר ת. 7

 ה ביןלאומי תשובבר שו רתמה
  

20001 
22003 

6.20 
9.00 

אחריות .  8 ב  הרחבת  הרושי)ביטוח(  שערך  לב  EMSת  בד, 
  –₪    25,000ה על  ו עול לח, אינפי הצהרת השותכולתו, ל

אר, נוסף  ל דבר הדו ערכו ש, ממהם  קחל₪ או    1,000לכל  
ות  על משלוח תכשיטים בשיר )חל איסור  י המשלוח  על דמ 

EMS) ( 5)מאור נ  (70006: ותיכמ וארד ד )קו 

  
6.90 
 

(  ,  וחיטאחריות )ב   הרחבת ליצואןת  במסגרת השירו. 9
אינו  השולח, ה לפי הצהרת ות דואר רשום וחבילרלשי

ו , מערכמהם לק  ח  או₪  1,000לכל  –₪   25,000עולה על  
 דמי המשלוח  הדואר, נוסף על של דבר  

  

 תכשיטים  כילכאשר דבר הדואר אינו מ 9.1
 (70008י: )מותר כואדוד )ק

 3.60 

  חל זה אינו    ףכשיטים )תערית  כאשר דבר הדואר מכיל  9.2
פריטי  ע לשלו   EMSל  האיסור  ערך  בשל  דברי  ח 
 (EMSשירות ב

 ( 70007תי:  קוד דואר כמו)

 12.40 

שרת  מסי  .10 מחוץמכתב  דמי    נשלח  אשר  המשלוח  לארץ 
 (  מיתביןלאו איינ בידי נמען בארץ )תגוב  בעדו משולמים

  

 3.30  ( 310 מ  )מאור  (70005)קוד דואר כמותי: גרם  50  ב עדמכתכל 

שם או למען  רשום שנשלח לחו"ל ל  דבר דואר ל ש . הפניה 11
   לחר בחו"א

 6.80 

התאם  בויל בשל  "ל וחמ פול בדבר דואר שהגיע.  טי12
  א.יף של ארץ המוצלתער

 6.80 

 רה יהמסני חו"ל לפמעה  זה מחדש של חבילה שהגי.  ארי13
 

 6.80 
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התעריף   מברקים, פקסימילה לחו"ל

  בש"ח 
ולל  כ

 מע"מ
 ק משלוח מבר .1
 

 

   לכל הארצות  –רגיל  ק מבר 1.1
 

 

  אשנב מ  1.1.1
 39.90 ( 448)מאור ש  מלים ראשונות 7א. 

 2.90 ( 448 )מאור שת ה נוספמל  כל .ב
  באמצעי בזק   1.1.2

 39.90 מלים ראשונות   7. א
 ת  פנוס לה  ב. כל מ

 

2.90 

 משלוח פקסימיליה  .2
 

 

 ( 444מאור ש ) טי  )טלפקס(פר מאשנב למכשיר  2.1
 

 

  צות לכל האר –(  2ילום )צ 2.1.1
 8.90 ראשון א. דף 

 ף ב. כל דף נוס
 

4.00 

  ( 1)  טקסט 2.1.2
  הלאירופא. 

 16.40 שון דף רא
 8.30 דף נוסף כל 

  נדה וארה"ב לקב. 
 14.50 דף ראשון 

 6.50 ף נוסדף  כל 
  אר הארצות לש. ג

 20.00 דף ראשון 
 ף כל דף נוס

 

9.90 

ל  לכ (2)צילום טקסט או    (1)קס( פן  )פוסטמעהנשנב לדלת א מ 2.2
 ת הארצו

 

 21.70 ן דף ראשו 2.2.1
 15.90   סףונף כל ד 2.2.3
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התעריף   פקסימילה לחו"למברקים, 
בש"ח   
כולל  
 מע"מ

  ת רצוהא לכל, ישיר פרטכלמ  באמצעי בזק  2.3
 17.00 מלים ראשונות  40א. 

      40.00יותר מ  א  ולראשונות   םמלי 40מעל   –ת  ב. כל מלה נוספ
 ף ₪ לד                                                                                         

0.15 

 ות צהארטקסט או צילום לכל  – מצעי בזק לדלת הנמעןבא  2.4
 

 

 23.40 ת שונורא  ליםמ 40 2.4.1
   א יותר מ לים ראשונות ומל  40מעל   –כל מלה נוספת   2.4.2

 ף דל₪   50.00                                                                              
0.15 

 
 שלוםור פקסימילה בתביטול שיד. 3

 

 

 6.80 ן ונכ   ימה עקב הזמנת מספר לאשיחה שלא קו
 

 
 

 מלים.  ה  מך המכיל רק מלים ומשודר באמצעות הקלדתמס  –ט" טקס" (1)
 

   מיליה. אמצעות מכשיר הפקסיבהמשודר   מךמס –צילום" "( 2)
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 "ל ים לחוברקוח מלשלמימת ארצות והגבלות  רש
 

 אין שירות   ארץ שם ה

   ABU DHABI ויות ערביות מאוחדות  ראה נסיכ  –אבו דבי  

 OUGANDA  LTF, LT דה אוגנ 

 OUZBEKISTAN  LTF, LT, TF, TLX אוזבקיסטן 

  UMM AL KAIWAIN  יות ערביות מאוחדות ו ראה נסיכ  –ן אל קייוי םאו

 AUTRICHE  LTF, LT, URGENT יה  אוסטר 

 לורד     מטרקטיקת מוסון,סמניה, אולל: טה כטרלי סוא
 נוס )באוקי סמסיי לינדרס, פפואה, קריהאו, א      

   די(ההו 

AUSTRALIE  LTF, LT 

 UKRAINE LTF, LT, TF, TLX אוקראינה 

   URUGUAY ואי  גאורו 

 ACORES  LTF, LT )איים(   ם אזורי

 AZERBEIDJAN  LTF, LT, TF, TLX יידג'ן אזרב

 ITALIE LTF, LT, URGENT ה(  , סרדיני יציליה: סכולל) יהאיטל 

 אן  ת, איריומיזיה כולל: בורניאו הדראינדונ
 יאה המערבית החדשה( טימור  )גינ ית ב ערהמ     

   ם להתעכב יהמברקים עלול   הגבלות:    
 שולח אחריותו של הומתקבלים על                   

INDONESIE URGENT, LT 

 ISLANDE  LTF, LT, URGENT איסלנד 

  IRAN  אין שרות   –פרס( איראן )

 IRLANDE  LTF,TF, URGENT אירלנד 

   ALBANIE בניה  אל

  ALGERIE אין שירות   –יה 'ירגאל

 ELLICE (TUVALU) TLX, TF אליס )טובאלו( 

 EL SALVADOR LTF, LT   רסלוואדו – אל

 ALASKA URGENT אלסקה 

 ANGOLA LTF, LT אנגולה 

  ANGUILLA ה  אנגיל

 ANDORRE LTF, LT ורה   אנד

  ANTIGOA ת אין שירו –אנטיגואה 

 בא,  ר, סנייו ב בה, ארו לל:דיים כוולנאנטילים ה
 ו א מרטין, קורס נטסנט אוסטש, ס                    

ANTILLES 

NEERLANDAISES 

LTF, LT 

 ESTONIE LT, LTF, TF, TLX ה אסטוני 

  ASCENSION אין שירות   –אסנסיון 

 AFGHANISTAN LT, LTF סתאן גניאפ

  EQUATEUR אדור  אקו

  ARGENTINE גנטינה אר

  ARUBA   ייםדלנהו  יליםאנט ראה    – ובה אר

 ERYTHREE LT, LTF אריטריאה 

 ARMENIE LT, LTF, TF, TLX יה ארמנ 

 E.U. D’AMERIQUE URGENT רית של אמריקה בארצות ה

 ETHIOPIE LT, LTF פיה )חבש( אתיו 

 BAHAMAS (ILES)  LTF ם( )איי ה אמבה

  BHOUTAN בהוטן  

  BULGARIE בולגריה  

  BOLIVIE בוליביה  

  BONAIRE ולנדיים  ים הטיל נא  ראה –ר  נייבו
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 לחו"ל  ם למשלוח מברקית  רשימת ארצות והגבלו
 

שירות  אין  ארץ ה שם  

 BOSNIE – HERZEGOVINE  LT, LTF צגובינה הר  –בוסניה 

  BOPHUTHATSWANA בופוטצואנה  

 BOTSWANA URGENT, LTF, LT ואנה בוצ

 BURUNDI  TF, LTF, LT בורונדי 

 BIRMANIE URGENT ר( )מיאנמ רמה בו

   BORNEO DU SUD ראה אינדונזיה   –בורניאו הדרומית  

   BORNEO DU NORD לזיה  מ אה ר –רניאו וב

   BURKINA FASO לית(  ולטה ע קינה פאסו )ובור

   BAHRAIN ת רו אין ש  –בחריין  

 BELARUS (BIELORUSSIE) LT, LTF, TF, TLX ילורוסיה( רוס  )בי בל

 BELGIQUE URGENT, LT, LTF בלגיה 

  BALEARES (ILES) ראה ספרד  –ארים )איים(  בלי

  BELIZE  ת(טי דורס הברינ )הו –בליז  

   BANGLA DESH דש   –בנגלה  

 BENIN (DAHOMEY) TF, LT, LTF הומיי( נין )דב

   BANKS ET TORRES (ILES) ונואטו ראה  –רס  וטו   סקבנ

 BARBADES URGENT, LT, LTF ברבדוס 

 BRUNEI  LTF, LT ברוניי 

 BRESIL  URGENT יל ברז

 GRANDE BRETAGNE ET נד הצפונית  רלבריטניה הגדולה ואי

IRLANDE DU NORD 

URGENT, LT, LTF, TF 

  BERMUDES ודה ברמ

  GHANA ה גאנ

   GABON גבון 

   NORD DU MARTIN – SAINT)          ל: ופ כול אדל גו
                                                    ,DESIRADE ,GALANTE   

MARIE          ,BARTHELEMY – SAINT ,SAINTES LES) 

GUADELOUPE LT, LTF 

 GUATEMALA LT, LTF לה גואטמ 

 GUAM URGENT אם גו

 GUYANE  LT, LTF, URGENT גויאנה 

 GUYANE FRANCAISE  LT, LTF, URGENT הצרפתית  גויאנה 

 DJIBOUTI LT, LTF ג'יבוטי 

 GIBRALTAR LT, LTF, URGENT טר ברל גי

 GUINEE (REP.) LT, LTF גיניאה )רפ'( 

  NOUVELLE GUINEE פפואה  הרא  –דשה  החה גיניא

 המערבית(  דשה )איריאן בית החה המערגיניא
 ה ראה אינדונזי                                      

NOUVELLE GUINEE 

OCCIDENTALE 

 

  GUINEE EQUATORIALE מוני(  ריו ו,  פו ננד: פרוללונית )כמשוגיניאה ה

 GUINEE BISSAU ( תו )הפורטוגליסאגיניאה בי

(PORTUGAISE)  

 

 JAMAIQUE LTF ג'מאיקה 

  GAMBIE ה  גמבי 

  GAMBIER (ARCHIPEL) ת פתיהצר ה ינז ראה פולי –)איים(   גמבייר

 GEORGIE LT, LTF, TF, TLX גרוזיה 

  GROENLAND רות שי אין  –גרינלנד 

 ALLEMAGNE URGENT, LT, LTF יה  נ רמג
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 GRENADE (ILE) URGENT, LTF, LT לל קריאקו  כו –גרנדה )אי(  

 חו"ל רקים ללוח מבוהגבלות למש רשימת ארצות
 

 אין שירות   ץ שם האר

  GUERNSEY ולה יה הגד יטנ ה בר א רי גרנס 

   JERSEY ראה בריטניה הגדולה   –ג'רסי  

   DUBAI ות  ד וחמא  ביות ער סיכויותה נ רא  –דוביי  

  DODECANESE (ILES) ראה יוון  –דודקן )איים(  

 DOMINIQUE (ILE)  LTF, LT ( מיניק )איוד

  DOMINICAINE (REP.) ית(יניקאנניקא )רפ' ומ ומי 

 DANEMARK URGENT, LT, LTF ( פארו י אידניה )כולל 

 AFRIQUE DU SUD URGENT, LT, LTF אפריקה   דרום

  AFRIQUE DU SUD OUEST יביה נמ הרא –  ריקהאפ  ום מערבדר

  HAITI האיטי 

  INDE ודו ה

 HAWAI URGENT ואי וה

 PAYS –BAS URGENT, LT, LTF ד נהול 

 HONG KONG LTF נג ונג קוה

  HONGRIE הונגריה 

 HONDURAS (REP.) LT, LTF '( )רפורס דנ הו

  BRITISH   HONDURAS בליז ונדורס הבריטית ראה  ה

 HAUTE VOLTA LT, LTF פאסו  קינהבור  אהר –לית  עי  וולטה

 VATICAN TLX   ה( וטיקן )קרי

 VIET NAM TLX, TF, LTF, LT ם וייט נא

 WAKE (ILE) TLX, TF יק )אי( וי 

  WINDWARD וינדוורד 

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

  VIERGES BRITANNIQUES (TORTOLA) ורטולה( )ט  וירג'ין של בריטניה

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

 VANUATU  LT, LTF ואטו נ ו

 VENEZUELA LT,LTF ונצואלה 

 ZAIRE (REP.) LT, LTF זאיר 

 ZIMBABWE URGENT, LT, LTF ה בואזימב

 ZAMBIE URGENT, LT, LTF מביה ז

  ZANZIBAR נזניה  ה טרא –זנזיבר 

 COTE D’IVOIRE LT, LTF שנהב ף הוח

 TAJIKISTAN LT, LTF, TF, TLX טג'יקיסטן  

  TAHITI   ה פולינזיה הצרפתיתא ר –היטי  ט

  TUAMOTOU רפתית פולינזיה הצ  ראה  – ואמוטו ט

   TOBAGO   ר וטובגו טרינידאה ר – וג ובט

 TUVALU (ELLICE) TLX, TF לו )אליס(  טוב

  TOGO   טוגו 

  TONGA אין שירות  –( דלינ פריי  ה )א ונג ט

  TOKELAU ד לנראה ניו זי  –טוקלאו  

  TORTOLA של בריטניה    וירג'ין  אהר  –טורטולה 

  TORRES (ILE) ואטו  ראה ונ –אי(  ) –טורס  

 TURKMENISTAN LT, LTF, TF, TLX ן טורקמניסט

  TURQUES ET CAIQUES (ILES) קאיקוס )איים( טורקס ו
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  TIBET   מיתמ ע  רפ'סין אה ר –יבט  ט

  TAIWAN ראה סין רפ' לאומנית    –טייואן 

 רקים לחו"ל בלמשלוח מת  לורצות והגבארשימת  
   

ות אין שיר  ארץ שם ה  

   TIMOR ORIENTAL זרחית  מור המטי

  TANGANYIKA זניה  טנ ראה  – קהטנגני

  TANZANIE טנגניקה( ולל: זנזיבר, פמבה ו )כ טנזניה  

 צרפת   ת של יקוטטרואנ יות רומ וריות דריט ט
 כולל:        

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

TERRES AUSTRALES ET 

ANTARCTIQUES 

FRANCAISES 

LT, LTF 

 יים: קינוס ההודי כולל האיות בריטיות באו טריטור
            (FARQUIAR ,DESWETES EHAGIS ,MEDABRA) 

TERRITOIRES 

BRITANNIQUES DANS 

L'OCEAN INDIEN 

 

 TRINITE ET TOBAGO  LT, LTF )איים(  גו וברינידר וט ט

 TRISTAN DA CUNHA (ILES) TF, TLX )אי(  קונהה סטן דהטרי

 TRANSKEI LT, LTF נסקיי טר

 YOUGOSLAVIE LT, LTF לביה יוגוס

 GRECE URGENT, LT, LTF ( ודוס, ר, כרתיםדקןיוון )כולל: דו

 JAPON URGENT, LT, LTF ינווה(  וקיפן )כולל: איי ריו קיו, א 

  JORDANIE אין שירות   –  ןירד

  KOWEIT שרות   אין –  כווית

  CAP VERT (וק ורדה )איי הכף היר  כף

  CRETE ה יוון  רא  –תים  כר

 LAOS TF, LT, LTF,URGENT לאוס 

  LIBAN שרות  ין א  –לבנון  

  LOYAUTE קלדוניה החדשה   ראה –ה  ט יולוא 

  LIBYE ת  רואין ש  –לוב  

 LUXEMBOURG URGENT, LT, LTF קסמבורג ול

  LORD HOWE (ILES) יה  אוסטרלראה   –האו )איים(    לורד

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

  LIBERIA ה  ליברי

 ט  סנ מונסרט,ה, ראה אנטיגוא  –)איים(  ליוורד
 ה ילכריסטוף, נוויס ואנג                                 

LEEWARD (ILE)  

 LITHUANIE LT, LTF, TF, TLX ליטא 

  LICHTENSTEIN יצריה  אה שוו ר  –כטנשטיין לי

 LESOTHO TLX, TF לסוטו 

 MAURICE LT,LTF רודריגזס כולל: וריציו מא

  MAURITANIE אין שרות   – מאורתיאניה 

 MALI  LT, LTF מאלי 

 MADAGASCAR (REP. MALGACHE) LT, LTF ר דגסקמ

 MADERE LT, LTF דיירה מ

  MOZAMBIQUE ביק זממו

 MOLDOVIE LT, LTF, TF, TLX מולדובה 

 MONGOLIE (REP. POP) LT, LTF פ' עממית( מונגוליה )ר

 MONTSERRAT (ILE) URGENT, LT, LTF רט )אי( מונס 

 MONACO URGENT, LT, LTF מונקו  

  MUSCAT אין שרות    –עומאן  ראה    – ט סקמו
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   MATSU ת יין רפ' לאומנ ס  ראה –מטסו  

   ה בורמה אאנמר   ר מי

 

 
 רקים לחו"ל לוח מבות למשארצות והגבל  רשימת

  
ת אין שירו  שם הארץ   

 MIDWAY (ILES) TF, TLX, URGENT איים( י )ידוומ

  MIQUELON ה סנט פייר ומיקלון  רא –מיקלון  

  MICRONESIE ינים קרול אה ר –יה  רונז מיק

   MALAWI מלאווי  

  MALDIVES (REP.) יבים )רפ'(  לדמ

  MALAISIE ואק( יה, סבח, סרו )כולל: לבואן, מלא המלזי 

 MALTA URGENT מלטה 

 ,EGYPTE LT, LTF, URGENT, TF מצרים 

TLX 

   MACAO מקאו  

 MACEDOINE LT, LTF מקדוניה 

 MEXIQUE  LT, LTF מקסיקו 

 MAROC LT, LTF ו  ק רומ

 MARTINIQUE  URGENT, LT, LTF מרטיניק )אי( 

 MARIANNES (ILES)  TF, TLX ם( יי)א מריאנים 

  REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE '(  קה )רפמרכז אפרי

   MARQUISES (ILES) הצרפתית  ינזיה  פול ראה  –ז  מרקי

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

   NAURU ו  נאור 

  NEVIS ראה סנט כריסטוף נוויס ואנגליה   –וויס  נ

 NORVEGE URGENT, LT, LTF רגן( צבפיה )כולל שי נורבג

  NORFOLK ה  וסטרליראה א –נורפולק 

 NIGER LT, LTF ניג'ר 

  NIGERIA יה  ניגר 

  NOUVELLES HEBRIDES ואטו  ראה ונ –נקס וטורס( הברידס )כולל ב  ניו

 ,NOUVELLE ZELANDE LT, LTF, URGENT, TF יו, טוקלאו( , נירוס ל:כול נד )זילניו 

TLX 

  TERRENEUVE קנדה    ראה  –נד דלונניו פא 

 NICARAGUA LT, LTF ניקרגואה 

  NAMIBIA נמיביה 

  PRINCIPAUTES ARABES UNIES ת אין שרו –חדות  מאו יות ברע  נסיכויות

 NEPAL  LTF, TLX נפאל 

  SABA   םיילנדם הו יליראה אנט  – סבא

  SABAH ראה מלזיה   –סבח  

  SOUS LE VENT צרפתית האה פולינזיה ר  –סולווונט  

  SOUDAN אין שרות   –סודאן 

 SWAZILAND LT, LTF זילנד סוו

  SOMALIE (REP.) סומאליה )רפ'(  

  SOCIETE רפתית ראה פולינזיה הצ –סייטה סו

  SYRIE אין שרות   –יה  סור

   SURINAM ורינם  ס

 SIERRA LEONE LT, LTF ונה  ליא  ירהיס
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  SEYCHELLES (ILES) ם( סיישל )איי

 רמוזה(,  ת כולל: טייואן )פו יפ' לאומנ ר  יןס
 מוי נגו, ק, פמטסו                                                 

CHINE (REP.)  

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

 ות והגבלות למשלוח מברקים לחו"ל ארצ  ימתשר
 אין שירות   ץ שם האר

  SINGAPOUR שירות ן אי –ינגפור ס

 SLOVENIE LT, LTF סלובניה 

  REP. SLOVAQUE   לובקיה ס

 SALOMON LT, LTF סלומון 

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

 SAMOA OCCIDENTALE LT, LTF ית סמואה המערב 

 SAN MARINO  LT, LTF סן מרינו 

 SENEGAL LT, LTF סנגל 

  SAINT EUSTACHE ם הולנדיים  יאה אנטילר  –  סנט אוסטש

  SAINT ANDRE   ראה קולומביה –רוס  נט אנדס

 SAINT VINCENT LT, LTF נצנט י וט  סנ

 יס ואנגילה  טוף )סנט קיטס(, נווסנט כריס
 

SAINT CHRISTOPHE 

(SAINT KITTS) NEVICE 

ET ANGUILLA 

 

  SAINT MARTIN ולנדיים  ה  ראה אנטילים –סנט מרטין  

 SAINT PIERRE ET MIQUELON  URGENT, LT, LTF יקלון מ ט פייר וסנ

  SAINT KITTS   ףטוראה סנט כריס –יטס  סנט ק 

  SAINT TOME ET PRINCIPE מה ופרינסיפה  סנט תו

 SAINTE HELENE URGENT, LT, LTF סנט הלנה 

 SAINTE LUCIE URGENT, LT, LTF נוצ'יה טה לסנ

  ARABIE SEOUDITE ות ראין ש –ודיה  סע

 ESPAGNE URGENT, LT, LTF יים(  ליארים והקנרפרד )כולל האיים הבס

  SARAWAK זיה  למה רא  –סרוואק  

  SRI LANKA )ציילון(  –קה סרי לנ

  AJMAN   שרותין א  –דות  אוחראה נסיכויות ערביות מ –עג'מן 

  OMAN אין שרות    –כולל מוסקט  –אן  עומ

  IRAQ   אין שרות  –ק ראעי

  FEROE (ILES) אה דניה(  ר)איים( )ו ארפ

  FUJEIRAH   ותאין שר  –ת מאוחדות יכויות ערביוראה נס –ירה  פוג'י

  FUTUNA   אה וליס ופוטונה ר –טונה פו

   ואמוטו,, ט הצרפתית כולל: גמבייר  פולינזיה
 מרקיז, סולהוונט, סוסייטה )טהיטי(                      

POLYNESIE FRANCAISE LT, LTF 

  POLOGNE פולניה  

 FALKLAND (ILES) LT, LTF יים( פוקלנד )א 

 PORTORICO URGENT יקו פורטור

 PORTUGAL LT, LTF וגל פורט 

  FORMOSA   ראה סין רפ' לאומנית  –פורמוזה  

 FIDJI (ILES) LT, LTF ים( פיג'י )אי

 PITCAIRN TLX רן פיטק

 PHILIPPINES LT, LTF פיליפינים )איים( 

 FINLAND URGENT, LT, LTF   פינלנד 

  PAKITSTAN ות  אין שר –תאן  פכיס

  PEMBA אה טנזיה  ר  –פמבה  
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 PANAMA URGENT, LT, LTF התעלה  ואיזור'(  )רפ ה מפנ

 PAPUA – NOUVELLE GUINEE  LT, LTF יאה החדשה גינ  –פפואה  

 PARAGUAY  TLX, TF ואי פרג

 PEROU LTF פרו 

  PERIM   תאין שרו –  ית' דמ' עממ פראה תימן ר –ם  פרי

 ם לחו"ל מברקי  למשלוחצות והגבלות  רשימת אר
 

 אין שירות   הארץ שם 

  PRINCIPE רינסיפה  תומה ופ אה סנטר –יפה  סנ ריפ

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

  FERNANDO POO גיניאה המשוונית  ראה –ו  דננ פר

  TCHAD צ'אד

  CHAGOS באוקינוס ההודי  ת ת בריטיויוורראה טריט  –צ'גוס  

  CEYLON לנקה ה סרי  רא –ן  ציילו

 CHILI URGENT, LT, LTF צ'ילי  

 TCHEQUE REP.  URGENT, LT, LTF יה צ'כ

  CHESTERFIELD (ILES) שה  החדראה קלדוניה  –ד )אי(  צ'סטרפיל

 FRANCE URGENT, LT, LTF כולל קורסיקה  –רפת צ

  CAIAQUES (ILES) וס  ק רקס וקאיטוה  רא  –יים(  א קאיקוס )

  CUBA קובה  

 COLOMBIE URGENT, LT, LTF אנדרוס   כולל סנט –ה  ולומבי ק

 ,COMORES (ILES) LT, LTF איים( ומורים )ק

 CONGO (REP.) URGENT, LT, LTF )ילברזוו (גו )רפ' עממית( קונ

 COSTA RICA LT, LTF קוסטה ריקה 

 COOK (ILES) LT, LTF ם( יאו הרווי )איק קו

  COCOS (OU KEELING) רליה  ראה אוסט –(  קוקוס )או קילינג

  COREE DU SUD קוריאה הדרומית  

 COREE DU NORD LT, LTF פונית וריאה הצק

   CURACAO   ייםראה אנטילים הולנד  –ו  קורסא 

  CORSE צרפת  ראה  –  היקורס ק

 KAZAKHSTAN LT, LTF, TF, TLX קזחסטן 

  QATAR   ותשר אין  –אר  טק

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

  KEELING וס ראה קוק –ו קוקוס(  קילינג )א

 KIRGHIZISTAN LT, LTF, TF, TLX יזיה  קירג 

 ,KIRIBATI LT, LTF, TF, TLX טי  קיריב 

URGENT 

 NOUVELLE CALEDONIE LT, LTF ה כולל: צ'סטרפילד, לואיוטה  החדשיה נדו קל

 KAMPUCHEA TF, TLX ה יאקמפוש 

  QUEMOY ת  לאומניאה סין, רפ' ר  –קמוי 

  CAMEROUN )רפ'( קמרון 

 CANADA LT, LTF ה נדק

 KENYA URGENT קניה 

  CANARIES (ILES) פרדראה ס –נרים )איים( ק

  CHYPRE ריסין  קפ

 CROATIA LT, LTF טיה ארוק

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

  CARRIACOU ראה גרנדה )אי(   –קריאקו  

   CHRISTMAS (OCEAN INDIEN) אוסטרליה  ראה  –הודי(  אוק' ה יסמס )קר
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 REUNION URGENT, LT, LTF אוניון ר

  RAS AL KHAIMAH ת אין שרו – ס אל ח'יימהרא

 RWANDA LT, LTF דה נואר

  RHODES ראה יוון  –רודוס 

  RHODESIE מבבואה( י ודזיה )ראה זר

 
 

 "ל ים לחולמשלוח מברק  שימת ארצות והגבלות ר
 

ירות אין ש  הארץ  שם  

  RODRIGUES (ILES) יציוס  אוראה מר – רודריגז )אי(

 ROUMANIE LT, LTF ניה רומ

 ,RUSSIE LT, LTF, TF,TLX רוסיה 

URGENT 

   RIO MUNI ראה גיניאה המשוונית   –ני  מו   ורי

   RYU KYU ראה יפן  –יו ק  ריו

  REPUBLIQUE DOMINICAINE מיניקנה ראה דו  –מיניקאנית  ו ובליקה דרפ

 ז  מרכראה  –ת  בליקה מרכז אפריקנירפו
 נית  אפריק                                        

REPUBLIQUE 

CENTRAFRICAINE 

 

 SUEDE LT, LTF, URGENT בדיה ש

 SUISSE URGENT, LT, LTF שוויצריה כולל: ליכטנשטיין 

  SPITZBERG ה נורבגיה  א ר –ברגן  יצשפ

  SHARJAH אין שרות   –חדות  ת ערביות מאוסיכויוראה נ –שרג'ה  

 THAILANDE LT, LTF באותיות רומיות  אילנדית ילנד תתא

  TUNISIE אין שרות   –תוניסיה  

 TURQUIE LT, LTF כיה  תור

  YEMEN אין שרות    –תימן 
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תעריף חדש   קוד "מאור"  הדואר   תם ביחידורי מכמוצרים הנ מחירי 
ל  "ח  כולבש

 מ מע"
   זות לחבילות .  ארי 1 

   טנה ה קזיאר  1.1
 11.30 15101 אריזה בודדת   1.1.1
 76.00  אריזות 10ין מארז ב 1.1.2

 187.00  זותריא 25רז בין מא  1.1.3

   אריזה בינונית  1.2
 12.80 15102 דדת  בואריזה  1.2.1
 91.00  אריזות 10רז בן מא  1.2.2

 223.00  אריזות 25מארז בן  1.2.3

   יזה גדולה אר  1.3
 14.60 15103 ת   ודד ב ה זריא 1.3.1
 110.00  אריזות 10ן מארז ב 1.3.2

 271.00  תיזו רא 25מארז בן  1.3.3

 ת ליצואןלוחבית לזוי אר .2
 

  

   אריזה ליצואן קטנה  2.1
 16.70 15104 דדת   ואריזה ב 1.1.1
 127.00  זותארי 10מארז בין  1.1.2

 293.00  תאריזו  25בין רז מא  1.1.3

   ינוניתן באוצליאריזה   2.2
 17.70 15105 אריזה בודדת    1.2.1
 137.00  אריזות 10מארז בן  1.2.2

 322.00  ותריז א 25 ן ז במאר 1.2.3

   אריזה ליצואן גדולה  2.3
 20.00 15106 ת   ד אריזה בוד 1.3.1
 160.00  אריזות 10מארז בן  1.3.2

 402.00  אריזות 25בן מארז  1.3.3

   ות מעטפות רגיל. 3
 

  

 16.2X11.4 14501 4.40במידות מעטפות  10בן   רז מא 3.1
 16.2X11.4 14502 6.10ת במידו פות טמע 25מארז בן   3.2
 80.40 14102 מעטפות   1000מארז בן   3.3

   אורכותממעטפות . 4
 

  

 23X11 14505 5.00ת  במידומעטפות   10בן  מארז  4.1
 23X11 14506 6.80במידות  עטפות מ  25מארז בן   4.2
 85.30 14103 מעטפות   1000ארז בן מ  4.3

     ות לחו"למעטפ. 5
 16.2X11.4 14509 4.00 תידובמ טפות מע 10  בן ז מאר 5.1
 מעטפות  1000מארז בן   5.2

 

14101 110.40 
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ריף חדש  תע וד "מאור" ק ים ביחידות הדואר ררים הנמכוצמ מחירי 

כולל    ש"חב
 מע"מ 

     מעטפות גדולות. 6
 40X30 14009 1.90בגודל דדת בומעטפה    6.1
 40X30 14106 301.30בגודל  מעטפות 500 מארז בן   6.2
מארז בן   –  19X13יס סיליקון בגודל כ פותמעט  6.2
 פות עטמ 10

14521 5.00 

מארז בן   –  34X24בגודל  יקוןלכיס סי תפועטמ  6.3
 מעטפות  10

14525 7.70 

 281.20 14105 מעטפות 1000מארז בן      
 6.10 14523 מעטפות 10מארז בן   –  25X18מעטפות בגודל   6.4
 167.70 14104 ת מעטפו 1000ן ב רז אמ       
מארז בן   –  40X30מעטפות כיס סיליקון בגודל   6.2
 עטפות מ 10

14527 9.90 

 
   מעטפות מרופדות  .7

 2בת   אריזה 21X16 נות רופדות קטמעטפות מ 7.1
 יחידות 

14511 7.90 

 5ריזה בת א 21X16מרופדות קטנות ת מעטפו  7.2
 ( 40012ד פריט בחנות קויחידות)

14512 14.90 

 117.00 14108 טפות קטנות מע 100ן  ב ז מאר 7.3
 2 בתה אריז 35X26פדות גדולות רומעטפות מ 7.4

 ת יחידו
14513 9.60 

 5אריזה בת  35X26ת גדולות עטפות מרופדומ 7.5
 יחידות 

14514 18.20 

 199.00 14109 פות גדולות עטמ 100 בן  זרמא 7.6

 
   תית  מעטפת בטיחו. 8

 25X35 14005 6.00מידות  בודדת   חותמעטפת בטי  8.1
 

   מעטפה מרופדת בטיחותית  . 9

 9.80 14013 ידות יח   14מרופדת   תבטיחותיעטפה מ 9.1
 7.80 14013 דות חיי  5  20פדת בטיחותית מרומעטפה  9.2
 7.30 14013 חידות י  21  50 פדת ורמ   מעטפה בטיחותית 9.3
 6.80 14013 יחידות ומעלה   51פדת מעטפה בטיחותית מרו 9.4

 
     תילוומבת ומעטפ. 10

 40.90 13501 מעטפות רגילות  10מארז בן  10.1
 40.90 13504 מעטפות מאורכות  10 מארז בן 10.2
 93.40 13505 מעטפות מאורכות   25מארז בן  10.3

 93.40 13502 ת תקן  מעטפו  25בן  ארזמ  10.4
 349.90 13506 מעטפות מאורכות  100בן  ארזמ  10.5
 349.90 13503 ת  לועטפות רגימ 100ן ארז ב מ  10.6
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תעריף חדש   ור" קוד "מא ת הדואר ם ביחידוי מוצרים הנמכרמחירי  
  לולבש"ח  כ

  ע"ממ

משלוח עד  )ל 18X25מעטפות בגודל  10מארז בן  10.7
 גרם( 200

13507 67.90 

עד   )למשלוח  18X25 לבגוד ת טפו מע 50רז בן מא 10.8
 ם(גר 200

13508 
40108 

304.90 
 

עד  )למשלוח  24X34ודל גמעטפות ב 10ארז בן מ  10.9
 גרם( 200

13509 67.90 

לוח  למש ) 24X34ות בגודל  מעטפ  50בן מארז   10.10
 גרם(  200 עד

13510 304.90 

  
   –"  24מעטפות "דואר . 11

 
  

 7.60 13013 " רגיל 24פת "דואר מעט 11.1
 13014 " חריג 24 מעטפת "דואר 11.2

13033 
8.50 

 38.00 13015 גרם  50 למשלוח עדת מעטפו 5 ןב  מארז 11.3

 42.50 13016 גרם  50100שלוח פות לממעט 5בן  מארז 11.4
 38.00 13520 יחידות  5מארז   11X23רגיל  24דואר רז אמ  11.5
 190.00 13521  יחידות   25ז  רמא 11X23 רגיל  24מארז דואר  11.6
 38.00 13511 יחידות   5רז מא 16X23.7רגיל  24מארז דואר  11.7
 190.00 13512 חידות י  25מארז  16X23.7רגיל  24דואר  ארזמ  11.8
 212.50 13514   ת חידוי  25  מארז 24X34  במידות  24ארז דואר מ  11.9

 91.20 03480 יל רג  24קונטרס דואר   11.10
 

 12. מעטפות דואר רשום 
 

  

 172.90 13515 יחידות  10מארז בן  ת דואר רשוםמעטפו 12.1
 17.20 13021 רשום אר וד  פסמעטפת הד  12.2
 87.40 13517 יחידות   5 ום מארז בןואר רש מעטפות ד  12.3
סירה מארז מ שור אי +  וםפות דואר רש מעט 12.4

 יחידות   5בן 
13516 105.40 

 13. מעטפות דואר רשום מהיר 
 

  

 23.00 13034 היר ואר רשום מ ת הדפס ד מעטפ 13.1
 
 

חדש בש"ח   תעריף  ר" אומ"ד קו דות הדואר רים ביחיהנמכחירי מוצרים מ
   מכולל מע"

   14. מדר יך מיקוד

 10.10 21002 בודד  14.1
 120.50  ( 16ותי )כמ  14.2

 
   )מכירה באשנב(  כרטיסי ברכה  .15

  5   "ערו כל אי"לכרטיסי ברכה  ערכת 15.1
 עטפות מ  5+  כרטיסים

25100 12.90 
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  הלכל שמח  דריםמארז כרטיסי ברכה מהו 15.2
 מעטפות( 10כה + בר  כרטיסי  10לת לו)כ

23531 19.90 

       רוע"      י ברכה "לכל איכת כרטיס ער 15.3
 ת פועט מ  10+  םטיסיכר 10

25110 16.90 

 
   גלויות .   16

 3.30 13002 גלויה בודדת   16.1        
 3.30 13008 לוית "עקוב אחרי" ג  16.2        

 6.50 13007 ויר* גלוית א  16.3        
 

   בולים .   17
 3.30 00001 בול ללא ערך      117.
 7.60 00301 ך נקוב ללא ער 24בול דואר    2.17

 66.00 02600 ם ליבו  קונטרס    17.3
 66.00 16145 קונטרס בול פירות    17.4
 66.00 16296 י הדגל   ול רס בקונט   17.5
 66.00 16310 אלי שרקונטרס י   17.6
 66.00 16312 רפרים   פ  יםול קונטרס ב   17.7

 
   ארזיםומ  בולים מי. אלבו81

 239.00 23905 ות  יחיד  1  9  2021. אלבום בולים 18.1
 229.00 23905 יחידות    10   2021 יםל ם בובואל 18.2

 10.90 13001 ויר * גרת א . א19
 59.90 01701 ל ** ו עמנ .20

 59.90 01702 מנעול פגום  20.1
 
ה מדינה  גבוה יותר משווי האיגרת/גלויה ,  ח לאותלושערך המשה  וצנה מקבמדיל  תויר הנשלחלוית אויר או גרת או* איג

 . וצהל אותה קבגרם ש 100מכתב רגיל באוויר עד   משלוחריף ליף להשלמה עד לתע יש להוס
 .  ש"ח 51.20   ונהי  בדלת בליף באי**  התער

 
ד  קו הדואר מוצרים הנמכרים ביחידות  מחירי

 "מאור" 
  חדשיף  תער
  ללכו "ח בש

 מ  מע"
שירותי שליחים  שוברים  ל 10אוגדן בן    10חות שלי .21

 ק"ג(  20)עד  ""דלת דלת
25145 558.00 

עד    "דלת  בשוברים למשלוח בשירות "אשנ 10.מארז  22
 "ג ק 1

17964 475.00 

  פוסט לחו"ל -וח פריטי אקולמשל ריםשוב 10 ז ארמ. 23
 ( 1). 2+  1ב' יעדים גר' לק 500במשקל עד 

13000 
13527 

465.00 

 2.30 15107 יאה רב פעמית  נש קית .ש24
 4.90 15158 .סרט אריזה דביק   25
 19.90 25709 לטרה אלקליין ות אוסולל  .26
 27.90 25706 נכה לתג    ה. מתקן חני27
 WORLD 8 11393 49.00"ל סים חו. 28

 
 ה. קנד ד, נלנפי  נורבגיה, אירלנד, : ארה"ב,1משויכות לקבוצה מדינות ה (1)

 
ן, יפן,  , יווקונג  ניה, הולנד, הונג: אוסטריה, איטליה, בלגיה, ברזיל, בריטניה, גרמ 2  בוצהלק  תויכומשות הינמד

 . ץספרד, פולין, צרפת, רוסיה, שווי
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 יפי נסח טאבותער
    

    

 ע"מ( תעריף בש"ח )אין מ  

 ₪15.00 ם  משפטיה  רד משל  ה ממשלתית ראג .  1

    

 תעריף בש"ח )כולל מע"מ( ף לאגרה הממשלתית  בנוס -יפי חב' הדואר ער . ת2

    

 ₪5.70 נטרנט  ' הדואר באינסח לצפייה באתר חב   2.1

    

 ₪21.20 ( 1) 171פוני באמצעות מוקד טל הי ילצפ נסח נתהזמ 2.2

    

   (יתדש)צבירה חו ייםמנו -ייה הזמנת נסח לצפ 2.3

 ₪5.60 50עד  1מ 

 ₪5.00 200 עד   51מ 

 ₪4.64 500עד   201מ 

 ₪4.17 1,000עד   501מ 

 ₪3.83 2,000ד ע 1,001מ 

 ₪3.49 2,000מעל 

ן  ימזמל 171י  נפוד טלו שהוזמן במוקבח נסח טאמשלו  2.4
 ₪2.50 רגיל באמצעות דואר 

  

  במחיר  וח בפקס או במייל כלול  (משל1)
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  ףהתערי ןליצואשירות 
"ח   בש
  ללכו

 מע"מ
  ( 1)  יצוא   מוןי. רש1

 67.60 ( 70011)בחודש  רשימון יחיד  1.1
 47.60 ( 70011)דש בחו  20עד   2מכמות   1.2
 35.00 ( 70011)דש ו בח  50עד  21מכמות   1.3
 30.00 ( 70011) בחודש  100עד  51ת  מכמו 1.4
 25.00 ( 70011) דש ובחומעלה    100מכמות   1.5

 29.20 ( 70010)   ורודת מקתע  רוב עבו י. ח 2      
 468.00 ( 70012). חיוב עבור איסוף משאית   3      

 
 ת . הכמויות בצבירה חודשי (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

של  בשחרור ממכס  יצואן לטיפול מיכסירות להש  יויעמלות למנ –ליצואן שירות 

  ILוד ק חוזר שיצאו מהארץ וחזרו עם בר פריטי יצוא

עריף  הת
ח   ש"ב

כולל  
 מע"מ

ת )פטור ממיסים, לטובת טובין  בהצהרת יבוא מקוצר שחרור ממכס  עמלת
 35.1 ( שאינו חייב באישור חוקיות יבוא 200$עד 

  ים, לטובין מעלבמיס ייבח)  בהצהרת יבוא מפורטתעמלת שחרור ממכס 
 84.24 ( וקיות יבואשחייב באישור חאו טובין  200$

 
 

נה מול דת מקור ראשו, ותעו, הצהרה מלאה מסמכים  תהפק  –ואן צשירות לי
  המכס 

יף  ערהת
ש"ח   ב

כולל  
 מע"מ

 50.60 פריט אחד 

 40.60 פריטים  20פריטים עד  2מעל 

 


