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תקנות הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה( )תיקון(, התשע"א-2011
התשמ"ו-11986,	 הדואר,	 לחוק	 ו–126)א(	 ו–)ד(	 )ג(	 37)א(,	 סעיפים	 לפי	 סמכותי	 	בתוקף	 	

ובאישור	שר	האוצר,	אני	מתקין	תקנות	אלה:

בתקנה	1	לתקנות	הדואר	)הצמדת	תשלומים	בעד	שירותי	החברה(,	התשס"ח-22008	-	 	�1
	במקום	ההגדרה	"השער	היציג	החדש"	יבוא:	 )1(

""השער	היציג	החדש"	-	השער	היציג	של	שווי	סל	המטבעות	החדש;";

	במקום	ההגדרה	"השער	היציג	היסודי"	יבוא:	 )2(

""השער	היציג	היסודי"	-	השער	היציג	של	שווי	סל	המטבעות	היסודי;";

	אחרי	ההגדרה	"מקדם	ההפחתה"	יבוא:	 )3(

""סל	המטבעות"	-	הרכב	סל	מטבעות	ה–SDR	Rights(	Drawing	Special(,	כפי	
שקבעה,	מזמן	לזמן,		קרן	המטבע	הבין–לאומית;

"סל	המטבעות	היסודי"	-	סל	המטבעות,	כפי	שקבעה	קרן	המטבע	הבין–לאומית	
לשנת	2007;

"שווי	סל	המטבעות	החדש"	-	סכום	של	מכפלת	חלקו	של	כל	אחד	מהמטבעות	
המרכיבים	את	סל	המטבעות	בשערו	היציג	הממוצע	של	כל	אחד	מהמטבעות	

כאמור	כפי	שפרסם	בנק	ישראל	לחודש	מאי	שקדם	ליום	העדכון;

"שווי	סל	המטבעות	היסודי"	-	סכום	של	מכפלת	חלקו	של	כל	אחד	מהמטבעות	
אחד	 כל	 של	 הממוצע	 היציג	 בשערו	 היסודי	 המטבעות	 סל	 את	 המרכיבים	

מהמטבעות	כאמור	כפי	שפרסם	בנק	ישראל	לחודש	מאי	2007;"�

כ"ו	בסיוון	התשע"א	)28	ביוני	2011(

ן כחלו משה	 	 	 )חמ	3-2168(

שר	התקשורת 	 	
_________

	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	79;	התשס"ד,	עמ'	71� 1

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	1030;	התשס"ט,	עמ'	1084� 2

תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, התשע"א-2011
אני	מתקין	 לחוק	הדואר,	התשמ"ו-11986,	 ו–126)א(	 51)ד(	 לפי	סעיפים	 	בתוקף	סמכותי	 	

תקנות	אלה:

התשס"ו-22006,	 הבולאי(,	 השירות	 שירותי	 בעד	 )תשלומים	 הדואר	 לתקנות	 בתוספת	 	�1
בפרט	1)א(,	במקום	"00�9"	יבוא	"30�9"�

	תחילתן	של	תקנות	אלה	ביום	כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(� �2

כ"ו	בסיוון	התשע"א	)28	ביוני	2011(
ן כחלו משה	 	 	 )חמ	3-1961(

שר	התקשורת 	 	

תיקון	תקנה	1

תיקון	התוספת

_________
	ס"ח	התשמ"ו,	עמ'	79;	התשס"ד,	עמ'	71� 1

	ק"ת	התשס"ו,	עמ'	561;	התש"ע,	עמ'	1290	ועמ'	1376� 2

תחילה
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הודעת הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, התשע"א-2011
	בתוקף	סמכותי	לפי	תקנה	4	לתקנות	הדואר	)הצמדת	תשלומים	בעד	שירותי	החברה(,	 	

התשס"ח-12008,	אני	מודיע	לאמור:

עקב	שינוי	המדד	שפורסם	בחודש	מאי	2011	לעומת	המדד	שפורסם	בחודש	מאי	 )א(	 	�1
2007	בשיעור	של	66%�15,	ועקב	שינוי	השער	היציג	החדש	שפורסם	לחודש	מאי	2010	
לעומת	השער	היציג	שפורסם	לחודש	מאי	2007,	בשיעור	של	76%�8-,	ישתנו	התשלומים2	
שבתוספות	הראשונה	והשנייה	של	תקנות	הדואר	)תשלומים	בעד	שירותי	החברה	לפי	
הכפלת	 לאחר	 התשלומים(,	 תקנות	 	- )להלן	 התשס"ח-32007	 לחוק(,	 ו–)ג(	 37)א(	 סעיף	

תעריפי	הבסיס	במקדם	ההפחתה	98015�0,	כלהלן:

	לעניין	שירותים	בארץ	-	יועלו	בשיעור	של	46%�3; )1(

	לעניין	שירותים	לחוץ	לארץ	-	יופחתו	בשיעור	של	05%�4� )2(

)א(,	 קטן	 בסעיף	 האמורים	 התשלומים	 על	 דין	 לפי	 מוסף	 ערך	 מס	 הוספת	 	לאחר	 )ב(
ועיגול	סכומים,	יהיה	נוסח	התוספות	הראשונה	והשנייה	לתקנות	התשלומים	החל	ביום	

כ"ט	בסיוון	התשע"א	)1	ביולי	2011(,	כלהלן:

"תוספת ראשונה
)תקנה	2(

שירותים לפי סעיף 37)א( לחוק

חלק א': שירותים בארץ 

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

משלוח	מכתב	רגיל,	דבר	דפוס,	דוגמה	מסחרית	או	גלויה	-1�

70�1מסוג	רגיל	יחידני,	לרבות	בשירות	תגוביינה1�1

למרכז	
חלוקה

שלא	למרכז	
חלוקה

התשלום	בעד	דברי	דואר	
למרכז	חלוקה,	מותנה	

בהפרדת	דברי	דואר	אלה,	
בידי	השולח,	מדברי	הדואר	

האחרים

יחידה	2�1 לכל	 כמותי,	 רגיל	 מסוג	 ממוין	 כמותי	
18�551�0מהיחידה	הראשונה	-	

יחידה	3�1 לכל	 כמותי,	 רגיל	 מסוג	 ממוין	 לא	 כמותי	
מהיחידה	הראשונה	-

47�851�0עד	5,000	יחידות1�3�1

46�851�0מ–5,001	יחידות2�3�1

עדכון	התשלומים	
בעד	שירותי	

החברה,	הוספת	
מס	ערך	מוסף	
ועיגול	סכומים

_________
	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	1030;	התש"ע,	עמ'	1291� 1

	כפי	שהיו	לפני	הוספת	מס	ערך	מוסף	לפי	דין	ועיגול	סכומים� 2

	ק"ת	התשס"ח,	עמ'	10,	עמ'	91,	עמ'	1001	ועמ'	1058;	התש"ע,	עמ'	1291� 3
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

כמותי	תגוביינה,	לכל	יחידה	מהיחידה	הראשונה	-4�1

09�1מ–1,000	יחידות	עד	10,000	יחידות1�4�1

79�0מ–10,001	יחידות2�4�1

משלוח	מברק	רגיל	-	קבלת	המברק	להעברה	לנמען	בשירות	2�
רגיל	של	מסירת	מברקים	-	עד	10	מברקים	בדיוור	-

10�19בבית	דואר	-	10	המילים	הראשונות	או	חלק	מהן1�2
בתשלום	במזומן	או	

באמצעות	כרטיס	אשראי

10�19באמצעי	בזק	-	10	המילים	הראשונות	או	חלק	מהן2�2
בתשלום	באמצעות	

חיוב	חשבון	הטלפון	או	
באמצעות	כרטיס	אשראי

46�0כל	מילה	נוספת3�2

משלוח	חבילות	-	בדיוור	של	חבילה	אחת	-3�

40�11למען	של	דואר	צבאי	-	כל	חבילה	-	1�3

לכל	מען	בארץ,	למעט	למען	כמפורט	בפרט	1�3,	כל	2�3
חבילה	שמשקלה	-	

60�17עד	2	ק"ג1�2�3

00�51למעלה	מ–2	ק"ג	עד	10	ק"ג2�2�3

20�74למעלה	מ–10	ק"ג	עד	20	ק"ג3�2�3

חלק ב': שירותים לחוץ לארץ

שבתוספת	 בלוחות	 קבועות	 היעד	 ארצות	 סיווג	 לפי	 התשלום	 קבוצות	 זה,	 חלק	 	לעניין	 	
השלישית,	לפי	סוגי	השירותים;	התעריפים	לכל	קבוצת	ארצות,	מפורטים	להלן	לצד	כל	שירות�

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

משלוח	מכתב	בדרך	הים	והיבשה	-	1�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ד'	בתוספת	
השלישית	

12345

בפרט	1�1 כאמור	 משלוח	 למעט	 במשלוח,	
2�1,	לכל	יחידה	שמשקלה	-

30�303�303�303�303�3עד	100	גרם1�1�1

40�704�804�304�104�4למעלה	מ–100	גרם	עד	250	גרם2�1�1

כמותי	בין–לאומי,	לכל	יחידה	מהיחידה	2�1
הראשונה	שמשקלה	-

25�522�202�152�122�2עד	20	גרם1�2�1

52�792�542�422�372�2למעלה	מ–20	גרם	עד	50	גרם2�2�1
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

94�232�083�853�772�2למעלה	מ–50	גרם	עד	100	גרם3�2�1

98�313�404�924�763�3למעלה	מ–100	גרם	עד	250	גרם4�2�1

משלוח	צרור	קטן	בדרך	הים	והיבשה2�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ד'	בתוספת	
השלישית	

12345

בפרט	1�2 כאמור	 משלוח	 למעט	 במשלוח,	
2�2,	לכל	יחידה	שמשקלה	-

30�303�303�303�303�3עד	100	גרם1�1�2

40�704�804�304�104�4למעלה	מ–100	גרם	עד	250	גרם2�1�2

80�206�907�707�406�6למעלה	מ–250	גרם	עד	500	גרם3�1�2

כמותי	בין–לאומי,	לכל	יחידה	מהיחידה	2�2
הראשונה	שמשקלה	-

25�522�202�152�122�2עד	20	גרם1�2�2

52�792�542�422�372�2למעלה	מ–20	גרם	עד	50	גרם2�2�2

94�232�083�853�772�2למעלה	מ–50	גרם	עד	100	גרם3�2�2

98�313�404�924�763�3למעלה	מ–100	גרם	עד	250	גרם4�2�2

14�556�146�137�846�5למעלה	מ–250	גרם	עד	500	גרם5�2�2

משלוח	איגרת	אוויר3�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	א'	בתוספת	
השלישית	

1234567

4�004�004�705�807�109�405�40

משלוח	מברק	רגיל	-	קבלת	המברק	להעברה	4�
	- מברקים	 מסירת	 של	 רגיל	 בשירות	 לנמען	
לאירופה	או	לארצות	הברית4	-	עד	10	מברקים	

בדיוור	-	

או	1�4 7	המילים	הראשונות	 	- דואר	 בבית	
חלק	מהן

33�10
בתשלום	במזומן	או	באמצעות	כרטיס	אשראי

באמצעי	בזק	-	7	המילים	הראשונות	או	2�4
חלק	מהן

33�10
בתשלום	באמצעות	חיוב	חשבון	הטלפון	

או	באמצעות	כרטיס	אשראי

65�1כל	מילה	נוספת3�4

_________
	בכפוף	לקיום	השירות	בארץ	היעד� 4
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תוספת שנייה
)תקנה	2(

שירותים לפי סעיף 37)ג( לחוק

חלק א': שירותים בארץ

סימן א': משלוח דברי דואר, למעט שירותים מהירים ושירותי תברוקה

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

משלוח	מכתב	רגיל,	דבר	דפוס	)לרבות	עיתון	שאינו	1�
רשום	בחברה(	או	דוגמה	מסחרית	-	

מסוג	חריג	יחידני,	לכל	יחידה	שמשקלה	-	1�1

60�2עד	200	גרם1�1�1

80�3למעלה	מ–200	גרם	עד	350	גרם2�1�1

50�6למעלה	מ–350	גרם	עד	500	גרם3�1�1

20�9למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם4�1�1

10�11למעלה	מ–1,000	גרם	עד	2,000	גרם5�1�1

שלא	למרכז	חלוקהלמרכז	חלוקה

התשלום	בעד	דברי	דואר	למרכז	
חלוקה,	מותנה	בהפרדת	דברי	

דואר	אלה,	בידי	השולח,	מדברי	
הדואר	האחרים�

יחידה	2�1 לכל	 כמותי,	 חריג	 מסוג	 ממוין	 כמותי	
מהיחידה	הראשונה,	שמשקלה	-

43�671�0עד	50	גרם1�2�1

50�711�0למעלה	מ–50	גרם	עד	100	גרם2�2�1

63�791�0למעלה	מ–100	גרם	עד	150	גרם3�2�1

66�801�0למעלה	מ–150	גרם	עד	200	גרם4�2�1

09�182�1למעלה	מ–200	גרם	עד	250	גרם5�2�1

72�802�1למעלה	מ–250	גרם	עד	300	גרם6�2�1

79�893�2למעלה	מ–300	גרם	עד	350	גרם7�2�1

71�735�4למעלה	מ–350	גרם	עד	400	גרם8�2�1

51�586�5למעלה	מ–400	גרם	עד	500	גרם9�2�1

43�147�6למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם10�2�1

71�868�6למעלה	מ–1,000	גרם	עד	2,000	גרם11�2�1

משלוח	כתבים	ואבזרים	לעיוורים	המיועדים	2�	
לשימוש	עיוורים	בלבד	

בלא	תשלום

של	3� משלוח	 למעט	 דואר,	 דבר	 של	 רשום	 משלוח	
כתבים	ואבזרים	לעיוורים	כמפורט	בפרט	2	-
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

הכולל	1�3 יחידני,	 רגיל	 מסוג	 דואר	 דבר	 במשלוח	
ניסיון	מסירה	אחד	לפחות	בבית	הנמען

9�30

הכולל	2�3 יחידני,	 חריג	 מסוג	 דואר	 דבר	 במשלוח	
לכל	 הנמען,	 בבית	 לפחות	 אחד	 מסירה	 ניסיון	

יחידה		שמשקלה	-

70�9עד	200	גרם1�2�3

00�11למעלה	מ–200	גרם	עד	500	גרם2�2�3

90�15למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם3�2�3

70�17למעלה	מ–1,000	גרם	עד	2,000	גרם4�2�3

יחידה		3�3 לכל	 כמותי,	 רגיל	 מסוג	 רשום	 כמותי	
מהיחידה	הראשונה

6�89

יחידה	4�3 לכל	 כמותי,	 חריג	 מסוג	 רשום,	 כמותי	
מהיחידה	הראשונה	שמשקלה	-

25�7עד	200	גרם1�4�3

61�8למעלה	מ–200	גרם	עד	500	גרם2�4�3

48�13למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם3�4�3

24�15למעלה	מ–1,000	גרם	עד	2,000	גרם4�4�3

מהיחידה	5�3 יחידה	 לכל	 מיוחד,	 רשום	 כמותי	
הראשונה	שמשקלה	-

38�19עד	50	גרם1�5�3

74�19למעלה	מ–50	גרם	עד	200	גרם2�5�3

12�21למעלה	מ–200	גרם	עד	500	גרם3�5�3

99�25למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם4�5�3

75�27למעלה	מ–1,000	גרם	עד	2,000	גרם5�5�3

למעט	4� 	- רשום	 במשלוח	 דואר	 דבר	 מסירת	 אישור	
אישור	מסירה	של	משלוח	כתבים	ואבזרים	לעיוורים	

כמפורט	בפרט	2	-	

אישור	מסירה	תקני	או	אישור	מסירה	בטופס	1�4
80�2שאישרה	החברה

30�5אישור	מסירה	אחר	2�4
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סימן ב': שירותים מהירים ושירותי תברוקה

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

משלוח	דואר	בשירות	"דואר	24"5	-	מהיום	ליום	העבודה	5�
הבא	שבו	מתבצעת	חלוקת	דואר	-	

יחידה	1�5 לכל	 יחידות,	 	1,000 עד	 של	 במשלוח	
שמשקלה	-		

20�3עד	50	גרם1�1�5

80�3למעלה	מ–50	גרם	עד	100	גרם2�1�5

ומעלה,	2�5 יחידות	 	1,001 של	 כמותי	 במשלוח	
התנאים	 מתקיימים	 שלגביו	 אחד,	 במשלוח	
הקבועים	בפסקאות	)2(	עד	)5(	בהגדרה	"כמותי	
מהיחידה	 יחידה	 לכל	 	,1 שבתקנה	 ממוין"	

הראשונה	שמשקלה	-	

70�2עד	50	גרם1�2�5

30�3למעלה	מ–50	גרם	עד	100	גרם2�2�5

משלוח	מברק	-	עד	10	מברקים	בדיוור	-6�

קבלת	1�6 	- מראש	 קבוע	 בנוסח	 מאויר	 מברק	
של	 רגיל	 בשירות	 לנמען	 להעברה	 המברק	

מסירת	מברקים	-

מבית	דואר	-	10	המילים	הראשונות	או	1�1�6
חלק	מהן

19�10
בתשלום	במזומן	או	

באמצעות	כרטיס	אשראי

10	המילים	הראשונות	2�1�6 	- בזק	 באמצעי	
או	חלק	מהן

19�10
בתשלום	באמצעות	חיוב	

חשבון	הטלפון	או	באמצעות	
כרטיס	אשראי

46�0כל	מילה	נוספת3�1�6

לנמען	2�6 להעברה	 המברק	 קבלת	 	- דחוף	 מברק	
בשירות	מיוחד	של	מסירת	מברקים	-

מבית	דואר	-	10	המילים	הראשונות	או	1�2�6
חלק	מהן

56�90
בתשלום	במזומן	או	

באמצעות	כרטיס	אשראי

10	המילים	הראשונות	2�2�6 	- בזק	 באמצעי	
או	חלק	מהן

56�90
בתשלום	באמצעות	חיוב	

חשבון	הטלפון	או	באמצעות	
כרטיס	אשראי

34�0כל	מילה	נוספת3�2�6

_________
	בכפוף	לתנאי	השירות� 5
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

קבלת	מסר	להעברה	בפקסימילה	ומסירתו	עד	ציוד	קצה	7�
או	 10	מברקים	 עד	 	- דואר	 בית	 עד	 או	 שבמען	הנמען	

מסרים	בדיוור	-

בבית	דואר	-	1�7

80�3עמוד	ראשון1�1�7
בתשלום	במזומן	או	

באמצעות	כרטיס	אשראי

93�1כל	עמוד	נוסף2�1�7

20�1מסר	שלא	הועבר	לנמען	בשל	מען	שגוי2�7

אישור	מסירת	מסר	לשולח,	לרבות	מברק	או	פקסימילה	-	8�
עד	10	מברקים	או	מסרים	בדיוור	-	

80�2בדואר	רגיל1�8

80�3שידור	לציוד	קצה2�8

00�19בשירות	רגיל	של	מסירת	מברקים3�8

הכנת	העתק	של	מסר	-	שנתקבל	במערכת	התברוקה	-	9�
למשלוח	בשירות	רגיל	של	מסירת	מכתבים,	לכל	מסר

7�90

לידי	10� 	- פקסימילה	 באמצעות	 שהתקבל	 מסר	 מסירת	
נמען	בבית	דואר	כנגד	התשלום

80�5	עמוד	ראשון1�10
התשלום	בידי	הנמען

25�1כל	עמוד	נוסף2�10
התשלום	בידי	הנמען

10�9ביטול	מברק	לפני	שידורו11�

רישום	מען	מקוצר	למברקים	-12�

90�130לתקופה	של	שנה	המתחילה	ב–1	בחודש	ינואר1�12

00�11לכל	חודש	או	חלק	ממנו	עד	ל–1	בחודש	ינואר2�12

10�9שינוי	ברישום	מען	מקוצר	למברקים13�

הפניית	מברק	ממען	אחד	למען	אחר	-14�

20�10בתחום	שטח	השיפוט	של	אותה	רשות	מקומית1�14

התשלום	בעד	מברק	הנשלח	מחוץ	לשטח	השיפוט	של	הרשות	המקומית	2�14
בתחומי	ישראל	בהתאם	
למספר	המילים	שבמברק	

וסוגו

10�9חיפוש	של	מברק,	בדיקת	מסמכים	-	לכל	יום15�



קובץ	התקנות	7011,	כ"ח	בסיוון	התשע"א,	2011�6�30 1122

סימן ג': שירותים שונים

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

רישום	בקשה	להפניית	דברי	דואר	ומברקים	למען	אחר6	-16�

ממען	או	תא	דואר	של	בית	עסק	אל	מען	אחר	)בין	1�16
שהוא	תא	דואר	או	בין	שאינו	תא	דואר(	-	

בלא	תשלוםעד	תום	ארבעת	החודשים	הראשונים1�1�16

עד	2�1�16 הראשונים	 החודשים	 ארבעת	 מתום	
70�85תום	עשרה	חודשים	

עד	3�1�16 נוספים	 חודשים	 שישה	 כל	 בעד	
רישום	 מיום	 חודשים	 ועשרה	 שנה	 תום	

40�363הבקשה	להפניה

50�486בעד	כל	שישה	חודשים	נוספים4�1�16

מגורים	2�16 מען	 אל	 פרטי	 דואר	 תא	 או	 מגורים	 ממען	
פרטי	שאינו	תא	דואר	-

בלא	תשלוםעד	תום	ארבעת	החודשים	הראשונים1�2�16

עד	2�2�16 הראשונים	 החודשים	 ארבעת	 מתום	
60�66תום	עשרה	חודשים

עד	3�2�16 נוספים	 חודשים	 שישה	 כל	 בעד	
רישום	 מיום	 חודשים	 ועשרה	 שנה	 תום	

10�307הבקשה	להפניה

60�417בעד	כל	שישה	חודשים	נוספים4�2�16

בלא	תשלוםממען	מגורים	או	תא	דואר	פרטי	אל	תא	דואר3�16

10�9מסירת	דבר	דואר	שהתשלום	בעד	תכולתו	הוא	בגוביינה17�

התשלום	המוטל	על	מסירת	חבילה	או	דבר	דואר	בשירות	תגוביינה18�
משלוח	החבילה	או	דבר	

הדואר

10�9חיפוש	דואר	לשם	מסירתו	בבית	הדואר19�

או	20� רשום	 במשלוח	 דואר	 דבר	 של	 משלוח	 תעודת	 חיפוש	
חיפוש	של	קבלה	על	מסירת	חבילה,	בדיקת	מסמכים	-	כל	

יום

9�10

החזרת	דבר	דואר,	שינוי	שם	הנמען	או	המען	של	דבר	הדואר	21�
-	לפי	בקשת	השולח

9�10

למען	22� הפנייתה	 או	 לתעודתה	 נמסרה	 שלא	 חבילה	 החזרת	
אחר

התשלום	המוטל	על	
משלוח	אותה	חבילה

10�9העתק	קבלה23�

10�9אריזה	מחדש	של	חבילה	לפני	מסירתה24�

_________
	לגבי	בקשה	להפניית	דברי	דואר	המוגשת	בידי	מי	שאינו	רשום	כבעל	זכות	השימוש	בתא	הדואר	יחולו,	 6

בהתאמה,	כל	התשלומים	הקבועים	בפרט	זה�
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

אחסנת	עשרה	מכתבים	)מאותו	שולח	או	אל	אותו	נמען(	או	25�
חבילה,	שלא	נדרשו	בתוך	20	ימים	מיום	שנשלחה	הודעה	

-	לכל	יום	או	חלק	ממנו

9�10

הפקדה	בבית	דואר	של	דברי	דואר	שאינם	מיועדים	לנמען	26�
השולח	 הוראת	 לפי	 לקבלם	 למורשה	 מסירה	 לשם	 מסוים	
כאשר	כמות	דברי	הדואר	שהופקדו	בכלל	בתי	הדואר	היא	

100	לפחות	-

מסירה	כנגד	הצגת	מסמך	מטעם	השולח,	לכל	דבר	1�26
דואר	שמשקלו	-

80�1עד	50	גרם1�1�26

00�2למעלה	מ–50	גרם	עד	100	גרם2�1�26

20�2למעלה	מ–100	גרם	עד	250	גרם3�1�26

00�3למעלה	מ–250	גרם	עד	500	גרם4�1�26

20�4למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם5�1�26

50�5למעלה	מ–1	ק"ג	עד	5	ק"ג6�1�26

80�6למעלה	מ–5	ק"ג	עד	20	ק"ג7�1�26

מסירה	בדרך	אחרת,	לכל	דבר	דואר	שמשקלו	-2�26

70�0עד	50	גרם1�2�26

80�0למעלה	מ–50	גרם	עד	100	גרם2�2�26

50�1למעלה	מ–100	גרם	עד	250	גרם3�2�26

70�1למעלה	מ–250	גרם	עד	500	גרם4�2�26

10�3למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם5�2�26

10�4למעלה	מ–1	ק"ג	עד	5	ק"ג6�2�26

50�5למעלה	מ–5	ק"ג	עד	20	ק"ג7�2�26

אחסנת	חבילה	שהופקדה	כאמור	בפרט	26,	אשר	לא	נדרשה	27�
	- לנמען	 למסירתה	 ימים	מהיום	האחרון	שנקבע	 	20 בתוך	

לכל	יום	או	חלק	ממנו	

9�10

עיטוף	תכולתם	של	דברי	דואר	בבית	דואר	במעטפות	נושאות	28�
מען	שהכין	הנמען,	לשם	העברתם	אליו	במרוכז,	ועל	חשבונו	

-	לכל	דבר	דואר	שמשקלו	עד	100	גרם

1�00

שימוש	בשק	נעול	לצורכי	משלוח	דברי	דואר	וקבלת	דברי	29�
דואר	בבית	הדואר	-	

80�146לתקופה	של	שנה	המתחילה	ב–1	בחודש	ינואר1�29

40�12לכל	חודש	או	חלק	ממנו	עד	ל–1	בחודש	ינואר2�29

60�75החלפת	שק	נעול3�29
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

שימוש	בתא	דואר	-	כולל	רישום	בקשה	להפניית	דברי	דואר	30�
או	מברקים	ממען	אחר	אל	תא	הדואר	עד	תום	שישה	חודשים	

מיום	תחילת	מתן	רשות	שימוש	לראשונה	בתא	הדואר	-
תא	דואר	

רגיל
תא	דואר	

כפול

60�60355�188לתקופה	של	שנה	המתחילה	ב–1	בחודש	ינואר1�30

10�30632�344לתקופה	של	שנתיים	שתחילתה	ב–1	בחודש	ינואר2�30

בחודש	3�30 ב–1	 שתחילתה	 שנים	 שלוש	 של	 לתקופה	
50�30924�502ינואר

70�0031�17לכל	חודש	או	חלק	ממנו	עד	1	בחודש	ינואר4�30

90�42החלפת	מנעול	בתא	דואר5�30

בלא	הקצאת	תא	דואר	במרכז	חלוקה6�30
תשלום

בלא	
תשלום

העברת	רשות	השימוש	בתא	דואר	לבית	דואר	אחר	או	שינוי	31�
בשם	המשתמש,	למעט	שינוי	מלועזית	לעברית

9�10

בלא	תשלוםמתן	אישור	על	קניית	בולים,	דברי	בולים	וכיוצא	באלה32�

משלוח	מבוטח	של	דבר	דואר,	שערך	תכולתו,	לפי	הצהרת	33�
השולח,	אינו	עולה	על	25,000	שקלים	חדשים	-

לכל	דבר	דואר,	למעט	דבר	דואר	כאמור	בפרט	1�33
משנה	2�33

60�4	לכל	1,000	שקלים	
חדשים	או	חלק	מהם	
מערכו	של	דבר	הדואר,	
בתוספת	דמי	הדואר

90�15	לכל	1,000	שקלים	לכל	דבר	דואר	המכיל	תכשיטים2�33
חדשים	או	חלק	מהם	
מערכו	של	דבר	הדואר,	
בתוספת	דמי	הדואר

הזמנת	מסר	ממאגר	מידע34�
שיטת	התשלום

חיוב	
חשבון	
הטלפון

תשלום	
במזומן	או	
בכרטיס	
אשראי

30�6011�16בגישה	ישירה	של	החברה	למאגר	המידע1�34

בתוספת	תשלום	לבעל	
המאגר	בשיעור	שנקבע

30�6011�16באמצעות	אחר	שהוא	בעל	גישה	למאגר	המידע2�34

בתוספת	תשלום	לבעל	
המאגר	ולבעל	הגישה	לו,	

בשיעורים	שנקבעו
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חלק ב': שירותים לחוץ לארץ

	לעניין	חלק	זה,	קבוצות	התשלום	לפי	סיווג	ארצות	היעד	קבועות	בלוחות	שבתוספת	השלישית,	לפי	סוגי	 	
השירותים;	התעריפים	לכל	קבוצת	ארצות,	מפורטים	להלן	לצד	כל	שירות�

סימן א': שירותי דואר בדרך הים והיבשה

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

משלוח	מכתב	בדרך	הים	והיבשה	-	1�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ד'	בתוספת	השלישית	

12345

כאמור	1�1 משלוח	 למעט	 מכתב,	 במשלוח	
בפרט	2�1,	לכל	יחידה	שמשקלה	-

80�206�907�707�406�6למעלה	מ–250	גרם	עד	500	גרם1�1�1

60�3012�3013�8015�0012�12למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם2�1�1

30�7025�8029�0034�9029�20למעלה	מ–1,000	גרם	עד	2,000	גרם3�1�1

נוספים	או	חלק	4�1�1 גרם	 	1,000 על	כל	
80�3011�0012�1015�3012�11מהם

מהיחידה	2�1 יחידה	 לכל	 בין–לאומי,	 כמותי	
הראשונה	שמשקלה	-

14�556�146�137�846�5למעלה	מ–250	גרם	עד	500	גרם1�2�1

81�328�529�8610�398�8למעלה	מ–500	גרם	עד	750	גרם2�2�1

47�0811�9012�6013�9511�10למעלה	מ–750	גרם	עד	1,000	גרם3�2�1

47�2215�9816�6918�7715�14למעלה	מ–1,000	גרם	עד	1,500	גרם4�2�1

80�7520�7421�1525�8821�19למעלה	מ–1,500	גרם	עד	2,000	גרם5�2�1

נוספים	או	חלק	6�2�1 גרם	 	1,000 על	כל	
89�2811�7512�1414�4312�11מהם

משלוח	צרור	קטן	בדרך	הים	והיבשה2�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ד'	בתוספת	השלישית	

12345

במשלוח,	למעט	משלוח	כאמור	בפרט	2�2,	1�2
לכל	יחידה	שמשקלה	-

60�3012�3013�8015�0012�12למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם1�1�2

30�7025�8029�0034�9029�20למעלה	מ–1,000	גרם	עד	2,000	גרם2�1�2

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

שיעור	התשלום	הקבוע	משלוח	המסר	למזמין	השירות3�34
בתקנות	אלה,	לפי	סוג	
המשלוח,	שביקש	מזמין	

השירות	ויעדו
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

חלק	3�1�2 או	 נוספים	 גרם	 	1,000 כל	 על	
80�3011�0012�1015�3012�11מהם

מהיחידה	2�2 יחידה	 לכל	 בין–לאומי,	 כמותי	
הראשונה	שמשקלה	-

81�328�529�8610�398�8למעלה	מ–500	גרם	עד	750	גרם1�2�2

47�0811�9012�6013�9511�10למעלה	מ–750	גרם	עד	1,000	גרם2�2�2

47�2215�9816�6918�7715�14למעלה	מ–1,000	גרם	עד	1,500	גרם3�2�2

80�7520�7421�1525�8821�19למעלה	מ–1,500	גרם	עד	2,000	גרם4�2�2

חלק	5�2�2 או	 נוספים	 גרם	 	1,000 כל	 על	
89�2811�7512�1414�4312�11מהם

משלוח	גלויה3�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ד'	בתוספת	השלישית	

12345

3�303�303�303�303�30

משלוח	דבר	דפוס	-	4�

במשלוח	דבר	דפוס,	למעט	משלוח	כאמור	1�4
בפרט	2�4,	לכל	יחידה	שמשקלה	-

30�303�303�303�303�3עד	100	גרם	1�1�4

40�704�804�304�104�4למעלה	מ–100	גרם	עד	250	גרם2�1�4

80�206�907�707�406�6למעלה	מ–250	גרם	עד	500	גרם3�1�4

60�3012�3013�8015�0012�12למעלה	מ–500	גרם	עד	1,000	גרם4�1�4

30�7025�8029�0034�9029�20למעלה	מ–1,000	גרם	עד	2,000	גרם5�1�4

חלק	6�1�4 או	 נוספים	 גרם	 	1,000 כל	 על	
80�3011�0012�1015�3012�11מהם

מהיחידה	2�4 יחידה	 לכל	 בין–לאומי,	 כמותי	
הראשונה	שמשקלה	-

25�522�202�152�122�2עד	20	גרם1�2�4

52�792�542�422�372�2למעלה	מ–20	גרם	עד	50	גרם2�2�4

94�232�083�853�772�2למעלה	מ–50	גרם	עד	100	גרם3�2�4

98�313�404�924�763�3למעלה	מ–100	גרם	עד	250	גרם4�2�4

14�556�146�137�846�5למעלה	מ–250	גרם	עד	500	גרם5�2�4

81�328�529�8610�398�8למעלה	מ–500	גרם	עד	750	גרם6�2�4

47�0811�9012�6013�9511�10למעלה	מ–750	גרם	עד	1,000	גרם7�2�4

47�2215�9816�6918�7715�14למעלה	מ–1,000	גרם	עד	1,500	גרם8�2�4

80�7520�7421�1525�8821�19למעלה	מ–1,500	גרם	עד	2,000	גרם9�2�4

חלק	10�2�4 או	 נוספים	 גרם	 	1,000 כל	 על	
89�2811�7512�1414�4312�11מהם
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

לשק	ישיר	של	דברי	דפוס	למען	אחד	-3�4

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ה'	בתוספת	השלישית	

123456789

60�60131�20233�90146�00111�4097�2075�9063�5053�44עד	5	ק"ג1�3�4

90�4014�9016�7014�9014�2015�4014�1012�8014�12לכל	ק"ג	נוסף	או	חלק	ממנו2�3�4

מוזל,	4�4 בתעריף	 דפוס	 דברי	 של	 ישיר	 לשק	
למען	אחד	-

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ה'	בתוספת	השלישית	

123456789

30�30130�90232�70144�80110�1095�9074�6061�2052�43עד	5	ק"ג1�4�4

90�4014�9016�7014�9014�2015�4014�1012�8014�12לכל	ק"ג	נוסף	או	חלק	ממנו2�4�4

משלוח	חבילה7	-	5�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ו'	בתוספת	השלישית	

123456789

50�8067�4088�1081�6079�6073�7069�1064�0062�54עד	1/2	ק"ג1�5

20�302�901�901�501�301�202�202�602�2לכל	1/2	ק"ג	נוסף	או	חלק	ממנו2�5

משלוח	כתבים	ואבזרים	לעיוורים	המיועדים	6�
לשימוש	עיוורים	בלבד	

בלא	תשלום

סימן ב': שירותי דואר בדרך האוויר

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

משלוח	מכתב,	גלויה,	צרור	קטן	או	דבר	דפוס7�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	א'	בתוספת	השלישית	

1234567

בפרט	1�7 כאמור	 משלוח	 למעט	 במשלוח,	
2�7,	לכל	פריט	שמשקלו	-

40�405�109�807�705�004�904�5עד	100	גרם1�1�7

7�1�2	250 עד	 גרם	 מ–100	 למעלה	
90�909�1021�8014�1010�408�906�6גרם

7�1�3	500 עד	 גרם	 מ–250	 למעלה	
70�2017�6041�0026�2020�7014�8010�11גרם

7�1�4	750 עד	 גרם	 מ–500	 למעלה	
40�0027�7065�7040�9030�2021�0016�18גרם

7�1�5	1,000 עד	 גרם	 מ–750	 למעלה	
50�9036�8088�8054�9040�7028�2021�24גרם

_________
	לעניין	מגבלות	בדבר	משקל	מרבי,	מידות	או	תנאים	אחרים	הנוגעים	לשירות,	של	חבילות	שמתקבלות	בדרך	הים	והיבשה	 7

לארצות	מסוימות	-	ראה	במדריך	הדואר�
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

למעלה	מ–1,000	גרם	עד	1,500	6�1�7
70�2049�70124�8075�8055�9038�2028�32גרם

למעלה	מ–1,500	גרם	עד	2,000	7�1�7
60�1067�00172�10104�3076�4052�2038�43גרם

או	8�1�7 נוספים	 גרם	 	1,000 כל	 על	
20�1036�8096�8056�0037�3028�7019�19חלק	מהם

מהפריט	2�7 פריט	 לכל	 בין–לאומי,	 כמותי	
הראשון,	שמשקלו	-	

95�032�344�003�803�612�522�2עד	20	גרם1�2�7

66�893�445�814�343�003�963�2למעלה	מ–20	גרם	עד	50	גרם2�2�7

7�2�3	100 עד	 גרם	 מ–50	 למעלה	
98�424�539�306�335�704�763�3גרם

7�2�4	250 עד	 גרם	 מ–100	 למעלה	
66�258�3519�4912�109�667�015�6גרם

7�2�5	500 עד	 גרם	 מ–250	 למעלה	
73�1915�5638�5323�4317�4312�349�10גרם

7�2�6	750 עד	 גרם	 מ–500	 למעלה	
66�0224�6762�6937�1827�2019�8114�15גרם

7�2�7	1,000 עד	 גרם	 מ–750	 למעלה	
67�0233�9086�9151�9937�0225�3419�21גרם

למעלה	מ–1,000	גרם	עד	1,500	8�2�7
95�4646�88121�0072�0153�1036�4726�29גרם

למעלה	מ–1,500	גרם	עד	2,000	9�2�7
92�4264�28169�41101�5773�7049�4835�40גרם

או	10�2�7 נוספים	 גרם	 	1,000 כל	 על	
23�1436�7496�7756�0337�2828�7019�19חלק	מהם

אחרים,	3�7 דואר	 ודברי	 מכתבים	 איסוף	
משלוחם	 לצורך	 הנמען,	 לבקשת	
בדרך	 בין–לאומי,	 כמותי	 בשירות	

האוויר	כמפורט	בפרט	2�7

בלא	תשלום

משלוח	שק	ישיר	של	דברי	דפוס	למען	אחד	-	8�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	א'	בתוספת	השלישית	

1234567

60�10161�00453�40260�00168�90122�6074�75עד	5	ק"ג1�8

20�1036�7096�7056�0037�2028�7019�19לכל	ק"ג	נוסף	או	חלק	ממנו2�8
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

משלוח	חבילה8	-	9�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ב'	בתוספת	השלישית	

12345

עד	1/2	ק"ג	-1�9

00�0079�1094�2085�9073�63עד	10	חבילות	במשלוח1�1�9

60�5455�7270�8361�4849�40מ–11	חבילות	במשלוח2�1�9

כל	1/2	ק"ג	נוסף	או	חלק	ממנו	-	2�9

00�8015�908�7012�9017�9עד	10	חבילות	במשלוח1�2�9

99�7614�888�6712�9417�9מ–11	חבילות	במשלוח2�2�9

משלוח	עיתון	מאת	המערכת	של	העיתון	-	10�

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ג'	בתוספת	השלישית	

123

00�801�500�0לכל	15	גרם	או	חלק	מהם

המיועדים	11� לעיוורים	 ואבזרים	 כתבים	 משלוח	
לשימוש	עיוורים	בלבד	-

קבוצת	ארצות	לפי	לוח	ג'	בתוספת	השלישית	

123

00�208�605�2לכל	500	גרם	או	חלק	מהם

סימן ג': שירותים שונים 

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

60�4רישום	דבר	דואר12�

70�19רישום	שק	של	דברי	דפוס	המיועד	למען	אחד13�

30�9מסירה	מיוחדת	)אקספרס(	של	דבר	דואר14�

50�1אישור	מסירת	חבילה	או	דבר	דואר	אחר	רשום15�

אחר	16� למען	 או	 לשם	 לארץ	 לחוץ	 שנשלח	 רשום	 דואר	 דבר	 של	 הפניה	

20�7בחוץ	לארץ

טיפול	בדבר	דואר	שהגיע	מחוץ	לארץ	שלא	בויל	בהתאם	לתעריף	של	17�

ארץ	המוצא

	7�20
בתוספת	התשלום	של	דמי	

הביול	החסרים

_________
	לעניין	מגבלות	בדבר	משקל	מרבי,	מידות	או	תנאים	אחרים	הנוגעים	לשירות,	של	חבילות	שמתקבלות	בדרך	האוויר	 8

לארצות	מסוימות	-	ראה	במדריך	הדואר�
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

דמי	טיפול	בדבר	דואר	לחוץ	לארץ	)בתוספת	דמי	המשלוח	כפי	שנקבעו	18�

בסימן	ב'(	שתכולתו,	לפי	הצהרת	השולח,	היא	בעלת	ערך	גבוה

80�111הערה:	שירות	זה	ניתן	רק	בסניפי	הדואר	שנקבעו	לכך

20�7אריזה	חדשה	של	חבילה	שהגיעה	מחוץ	לארץ,	לפני	המסירה19�

הפניית	חבילה	מחוץ	לארץ	למען	בארץ	או	החזרת	חבילה	לשולח	עקב	20�

אי–מסירתה	לנמען	בחוץ	לארץ	)מלבד	ההוצאות	הנדרשות	מאת	מנהל	

הדואר	בחוץ	לארץ(

20�37עד	1	ק"ג1�20

20�3לכל	1	ק"ג	נוסף	או	חלק	ממנו2�20

50�6שובר	תשובה	בין–לאומי21�

מסירת	מכתב	שנשלח	מחוץ	לארץ	בשירות	תגוביינה	-	כל	מכתב	עד	22�

50	גרם

1�90

משלוח	מבוטח	של	דבר	דואר	-23�

80�3	לכל	1,000	שקלים	חדשים	לכל	דבר	דואר,	למעט	דבר	דואר	כאמור	בפרט	2�1923�23

או	חלק	מהם	מערכו	של	דבר	

הדואר,	בתוספת	דמי	הדואר

10�13	לכל	1,000	שקלים	חדשים	לכל	דבר	דואר	המכיל	תכשיטים210�23

או	חלק	מהם	מערכו	של	דבר	

הדואר,	בתוספת	דמי	הדואר

סימן ד': שירות תברוקה בשירות לחוץ לארץ

התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

משלוח	מברק	לחוץ	לארץ11	-	עד	10	מברקים	בדיוור24�

מברק	רגיל	-	קבלת	המברק	להעברה	לנמען	בשירות	רגיל	של	1�24
מסירת	מברקים	לכל	הארצות,	פרט	לאירופה	ולארצות	הברית12

10�33בבית	דואר	-	7	המילים	הראשונות	או	חלק	מהן1�1�24
בתשלום	במזומן	או	

באמצעות	כרטיס	אשראי

10�33באמצעי	בזק	-	7	המילים	הראשונות	או	חלק	מהן2�1�24
בחיוב	חשבון	טלפון	או	
באמצעות	כרטיס	אשראי

65�1כל	מילה	נוספת3�1�24

_________
	במסגרת	שירות	ליצואן,	למעט	שירות	חבילות� 9

	במסגרת	שירות	ליצואן,	למעט	שירות	חבילות� 10

	בכפוף	לקיום	השירות	בארץ	היעד� 11

	התשלום	בעד	משלוח	מברק	רגיל	לאירופה	ולארצות	הברית	נקבע	בתוספת	הראשונה� 12
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התשלום	בשקלים	חדשיםפרטי	השירות

מברק	דחוף	-	קבלת	המברק	להעברה	לנמען	בשירות	מיוחד	של	2�24
מסירת	מברקים,	לכל	הארצות

30�65בבית	דואר	-	7	המילים	הראשונות	או	חלק	מהן1�2�24
בתשלום	במזומן	או	

באמצעות	כרטיס	אשראי

30�65באמצעי	בזק	-	7	המילים	הראשונות	או	חלק	מהן2�2�24
בחיוב	חשבון	טלפון	או	
באמצעות	כרטיס	אשראי

20�3כל	מילה	נוספת3�2�24

קבלת	מסר	להעברה	בפקסימילה	לחוץ	לארץ13	-	עד	10	מסרים	במשלוח	-25�

קצה	1�25 ציוד	 עד	 למסירה	 דואר	 בבית	 למשלוח	 שנתקבל	 מסר	
שבמען	הנמען	או	עד	בית	דואר	-

מסמך	המכיל	
רק	מילים	
כתובות	

להקלדה	על	ידי	
פקיד	הדואר

מסמך	אחר

בתשלום	במזומן	או	באמצעות	
כרטיס	אשראי

לאירופה	-1�1�25

30�309�17עמוד	ראשון1�1�1�25

20�704�8כל	עמוד	נוסף2�1�1�25

לארצות	הברית	וקנדה	-2�1�25

30�209�15עמוד	ראשון1�2�1�25

20�804�6כל	עמוד	נוסף2�2�1�25

לשאר	הארצות	-3�1�25

30�009�21עמוד	ראשון1�3�1�25

20�404�10כל	עמוד	נוסף2�3�1�25

מסר	שנתקבל	למשלוח	בבית	דואר	למסירה	לידי	הנמען	-	לכל	2�25
הארצות

80�22עמוד	ראשון1�2�25
בתשלום	במזומן	או	באמצעות	

כרטיס	אשראי

60�16כל	עמוד	נוסף2�2�25
בתשלום	במזומן	או	באמצעות	

כרטיס	אשראי

מסר	שנתקבל	למשלוח	באמצעי	בזק	למסירה	-	עד	ציוד	קצה	3�25
שבמען	הנמען	או	עד	בית	דואר	-	לכל	הארצות

_________
	בכפוף	לקיום	השירות	בארץ	היעד� 13
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