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התקנות קובץ
עמוד

1058 התשס"ח-2008. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 מס' הבולאי) (תיקון השירות שירותי בעד הדואר (תשלומים תקנות

1058   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 החברה), שירותי תשלומים בעד (הצמדת הדואר הודעת

1075 התשס"ח-2008 . . .   ,(2 מס' (תיקון (2 שעה) (מס' (הוראת הכספיים) השירותים בעד (תשלומים תקנות הדואר

1075 התשס"ח-2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ,(2 (אגרות) (מס' הודעת המקרקעין

1080   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . התשס"ח-2008 לחוק), 15ג עד 15א סעיפים לעניין (פרטים ערך ניירות הודעת

1 ביולי 2008 6685 התשס"ח בסיוון כ"ח
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,(2 מס' הבולאי) (תיקון השירות שירותי בעד הדואר (תשלומים תקנות
התשס"ח-2008

מתקין אני התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק ו–126(א) 51(ד) סעיפים  לפי  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות

התשס"ו-22006, הבולאי), השירות שירותי בעד  (תשלומים  הדואר לתקנות בתוספת .1
"8.15" יבוא "8.50". במקום 1(א), משנה בפרט

בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008). כ"ח ביום אלה תקנות 2. תחילתן של

(26 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ג
אטיאס אריאל (3-1961 (חמ

התקשורת שר
__________

.71 עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

.92 עמ' התשס"ח, 2 ק"ת התשס"ו, עמ' 561;

התשס"ח-2008 החברה), שירותי בעד תשלומים (הצמדת הדואר הודעת

החברה),  שירותי בעד תשלומים (הצמדת הדואר תקנה 4 לתקנות לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: מודיע אני התשס"ח-12008,

מאי  בחודש שפורסם המדד 2008 לעומת מאי בחודש שפורסם המדד שינוי עקב (א) .1
2008 לעומת  מאי לחודש החדש שפורסם השער היציג שינוי ועקב של 4.73%, 2007 בשיעור
שבתוספות התשלומים ישתנו ,-15.53% של בשיעור ,2007 השער היציג שפורסם לחודש מאי
ו–(ג) 37(א) סעיף לפי החברה שירותי בעד (תשלומים הדואר תקנות של והשניה הראשונה
הבסיס במקדם  תעריפי התשלומים), לאחר הכפלת תקנות התשס"ח-22007 (להלן - לחוק),

כלהלן: ,0.995 ההפחתה

;4.2% של בשיעור - יועלו שירותים בארץ לעניין (1)

.15.95% של בשיעור יופחתו - לארץ לחוץ שירותים לעניין (2)

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

כלהלן: (1 ביולי 2008), התשס"ח בסיוון

"תוספת ראשונה
(2 (תקנה

לחוק 37(א) סעיף לפי שירותים

בארץ שירותים א': חלק

השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

מסחרית1. דוגמה דפוס, דבר רגיל, מכתב משלוח
- גלויה או

גוביינה1.1 בשירות לרבות יחידני, רגיל 1.60מסוג

התוספת תיקון

תחילה

__________
1 ק"ת התשס"ח, עמ' 1030.

91 ועמ' 1001. עמ' 2 ק"ת התשס"ח, עמ' 10,

התשלומים עדכון
שירותי בעד

החברה, הוספת
מוסף ערך מס

ועיגול סכומים
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השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

חלוקהלמרכז חלוקה למרכז שלא

חלוקה, למרכז דואר דברי בעד התשלום

אלה, בידי דואר דברי מותנה בהפרדת

האחרים. הדואר מדברי השולח,

לכל1.2 כמותי, רגיל  מסוג  ממוין  כמותי
הראשונה מהיחידה 0.511.08יחידה

לכל1.3 כמותי, רגיל מסוג ממוין לא כמותי
- הראשונה מהיחידה יחידה

יחידות1.3.1 5,000 0.781.35עד

יחידות1.3.2 0.781.34מ–5,001

מהיחידה1.4 יחידה לכל תגוביינה, כמותי
- הראשונה

יחידות1.4.1  1.00מ–1,001 עד 10,000

יחידות1.4.2  0.72מ–10,001

להעברה2. המברק קבלת - רגיל מברק משלוח
עד מסירת מברקים - של לנמען בשירות רגיל

- בדיוור מברקים 10

הראשונות2.1 המילים 10 - דואר  בבית
מהן חלק או

17.50
באמצעות כרטיס או בתשלום במזומן

אשראי

הראשונות 2.2 10 המילים - באמצעי בזק
מהן חלק או

17.50
חיוב חשבון בתשלום באמצעות

אשראי כרטיס באמצעות או הטלפון

נוספת2.3 מילה 0.40כל

.3- חבילה אחת - בדיוור של משלוח חבילות

3.1- חבילה כל - צבאי דואר של 10.40למען

כמפורט3.2 למען  למעט בארץ, מען  לכל
- שמשקלה חבילה כל ,3.1 בפרט

ק"ג3.2.1 2 16.20עד

ק"ג3.2.2 עד 10 מ–2 ק"ג 46.60למעלה

ק"ג3.2.3 עד 20 מ–10 ק"ג 67.90למעלה

לארץ לחוץ שירותים ב': חלק

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

שירות.
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השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

.1- והיבשה הים בדרך מכתב משלוח
השלישית בתוספת ד' לוח לפי ארצות קבוצת

12345

בפרט1.1 כאמור משלוח למעט במשלוח,
שמשקלה - יחידה 1.2, לכל

גרם1.1.1 100 3.103.103.103.103.10עד

גרם1.1.2 עד 250 מ–100 גרם 3.904.104.604.504.10למעלה

יחידה1.2 לכל בין–לאומי, כמותי
- שמשקלה הראשונה, מהיחידה

גרם1.2.1 20 1.992.022.072.372.12עד

גרם1.2.2 עד 50 מ–20 גרם 2.232.282.392.622.37למעלה

גרם1.2.3 עד 100 מ–50 גרם 2.612.682.893.032.77למעלה

גרם1.2.4 עד 250 מ–100 גרם 3.543.684.144.053.74למעלה

והיבשה2. בדרך הים צרור קטן משלוח
השלישית בתוספת ד' לוח לפי ארצות קבוצת

12345

בפרט2.1 כאמור משלוח למעט במשלוח,
שמשקלה - יחידה 2.2, לכל

גרם2.1.1 100 3.103.103.103.103.10עד

גרם2.1.2 עד 250 מ–100 גרם 3.904.104.604.504.10למעלה

גרם2.1.3 עד 500 מ–250 גרם 6.006.307.406.806.40למעלה

יחידה2.2 לכל בין–לאומי, כמותי
- שמשקלה הראשונה, מהיחידה

גרם2.2.1 20 1.992.022.072.372.12עד

גרם2.2.2 עד 50 מ–20 גרם 2.232.282.392.622.37למעלה

גרם2.2.3 עד 100 מ–50 גרם 2.612.682.893.032.77למעלה

גרם2.2.4 עד 250 מ–100 גרם 3.543.684.144.053.74למעלה

גרם2.2.5 עד 500 מ–250 גרם 5.495.776.716.155.77למעלה

משלוח איגרת אוויר3.

השלישית בתוספת א' לוח לפי ארצות קבוצת
1234567

3.803.804.405.406.708.905.00

המברק4. קבלת - רגיל מברק משלוח
מסירת של  רגיל בשירות לנמען להעברה 

הברית3  לארצות או לאירופה - מברקים
 - בדיוור 10 מברקים עד -

__________
היעד. בארץ השירות לקיום בכפוף 3
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השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

הראשונות 4.1 המילים  7 - דואר בבית
מהן חלק או

31.10
באמצעות כרטיס או בתשלום במזומן

אשראי

הראשונות 4.2 7 המילים - באמצעי בזק
מהן חלק או

31.10
או הטלפון חשבון חיוב באמצעות בתשלום

אשראי כרטיס באמצעות

נוספת4.3 מילה 1.60כל

שניה תוספת
(2 (תקנה

לחוק 37(ג) סעיף לפי שירותים

בארץ שירותים א': חלק

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

השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

עיתון1. (לרבות דפוס דבר רגיל, מכתב משלוח
- מסחרית דוגמה או בחברה) רשום שאינו

1.1- יחידה שמשקלה לכל חריג יחידני, מסוג

גרם1.1.1 200 2.30עד

גרם1.1.2 עד 350 מ–200 גרם 3.50למעלה

עד1.1.3 גרם מ–350  למעלה
גרם 5006.00

עד1.1.4 גרם מ–500  למעלה
גרם 1,0008.40

גרם1.1.5 מ–1,000 עד 2,000 10.10למעלה

חלוקהלמרכז חלוקה למרכז שלא

חלוקה, למרכז דואר דברי בעד התשלום
אלה, בידי דואר דברי מותנה בהפרדת

האחרים. הדואר מדברי השולח,

יחידה1.2 לכל כמותי, חריג מסוג ממוין כמותי
- שמשקלה הראשונה, מהיחידה

גרם1.2.1 50 0.611.31עד

גרם1.2.2 עד 100 מ–50 גרם 0.651.37למעלה

גרם1.2.3 עד 150 מ–100 גרם 0.721.49למעלה

גרם1.2.4 עד 200 מ–150 גרם 0.731.52למעלה

גרם1.2.5 עד 250 מ–200 גרם 1.081.91למעלה

גרם1.2.6 עד 300 מ–250 גרם 1.652.49למעלה
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גרם1.2.7 עד 350 מ–300 גרם 2.653.47למעלה

גרם1.2.8 עד 400 מ–350 גרם 4.335.22למעלה

גרם1.2.9 עד 500 מ–400 גרם 5.105.96למעלה

גרם1.2.10 עד 1,000 מ–500 גרם 5.626.80למעלה

גרם1.2.11 עד 2,000 מ–1,000 גרם 6.287.97למעלה

המיועדים2. לעיוורים ואבזרים כתבים משלוח
בלבד עיוורים לשימוש

תשלום בלא

של3. משלוח למעט דואר, דבר של רשום משלוח
- 2 כמפורט בפרט לעיוורים כתבים ואבזרים

יחידני,3.1 רגיל מסוג דואר דבר במשלוח
בבית לפחות  אחד מסירה ניסיון הכולל 

הנמען

8.50

יחידני,3.2 חריג מסוג דואר דבר במשלוח
בבית לפחות  אחד מסירה ניסיון הכולל 

- שמשקלה יחידה לכל הנמען,

גרם3.2.1 200 8.80עד

גרם3.2.2 עד 500 מ–200 גרם 10.10למעלה

גרם3.2.3 עד 1,000 מ–500 גרם 14.60למעלה

גרם3.2.4 עד 2,000 מ–1,000 גרם 16.20למעלה

לכל3.3 כמותי, רגיל מסוג רשום כמותי
הראשונה מהיחידה יחידה

6.31

לכל3.4 רשום, מסוג חריג כמותי, כמותי
- שמשקלה הראשונה מהיחידה יחידה

גרם3.4.1 200 6.63עד

גרם3.4.2 עד 500 מ–200 גרם 7.88למעלה

גרם3.4.3 עד 1,000 מ–500 גרם 12.34למעלה

גרם3.4.4 עד 2,000 מ–1,000 גרם 13.95למעלה

מהיחידה3.5 יחידה לכל מיוחד, רשום כמותי
- שמשקלה הראשונה

גרם3.5.1 50 17.74עד

גרם3.5.2 עד 200 מ–50 גרם 18.07למעלה

גרם3.5.3 עד 500 מ–200 גרם 19.33למעלה

גרם3.5.4 עד 1,000 מ–500 גרם 23.78למעלה

גרם3.5.5 עד 2,000 מ–1,000 גרם 25.40למעלה
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- למעט4. רשום במשלוח דואר דבר אישור מסירת
ואבזרים כתבים משלוח  של  מסירה אישור

 - 2 בפרט כמפורט לעיוורים

מסירה4.1 אישור או תקני מסירה אישור
בטופס שאישרה החברה

2.50

אחר4.2 מסירה 4.90אישור

תברוקה ושירותי מהירים שירותים ב': סימן

השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

ליום 5. מהיום -  4"24 "דואר בשירות דואר משלוח
- דואר חלוקת מתבצעת שבו הבא העבודה

יחידה 5.1 לכל יחידות,  1,000 עד של במשלוח 
- שמשקלה

גרם5.1.1 50 2.90עד

גרם5.1.2 עד 100 מ–50 גרם 3.40למעלה

ומעלה, 5.2 יחידות   1,001 של כמותי במשלוח
התנאים מתקיימים שלגביו אחד, במשלוח
"כמותי בהגדרה (2) עד (5) בפסקאות הקבועים
מהיחידה יחידה לכל ,1 שבתקנה ממוין"

- שמשקלה הראשונה

גרם5.2.1 50 2.50עד

גרם5.2.2 עד 100 מ–50 גרם 3.00למעלה

.6- בדיוור מברקים 10 עד משלוח מברק -

קבלת6.1 - מראש קבוע בנוסח מאויר מברק
של רגיל בשירות לנמען להעברה המברק

מברקים מסירת

הראשונות 6.1.1 10 המילים - דואר מבית
מהן חלק או

17.50
באמצעות או במזומן בתשלום

כרטיס אשראי

הראשונות 6.1.2 10 המילים - באמצעי בזק
מהן חלק או

17.50
חיוב חשבון בתשלום באמצעות

באמצעות כרטיס הטלפון או
אשראי

נוספת6.1.3 מילה 0.40כל

לנמען6.2 להעברה המברק קבלת - דחוף מברק
בשירות מיוחד של מסירת מברקים

__________
השירות. לתנאי בכפוף 4
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הראשונות 6.2.1 10 המילים - דואר מבית
מהן חלק או

52.10
באמצעות או במזומן בתשלום

כרטיס אשראי

הראשונות 6.2.2 10 המילים - באמצעי בזק
מהן חלק או

52.10
חיוב חשבון בתשלום באמצעות

באמצעות כרטיס הטלפון או
אשראי

נוספת6.2.3 מילה 0.31כל

עד7. ומסירתו בפקסימילה להעברה מסר קבלת
 10 עד - דואר עד בית שבמען הנמען או קצה ציוד

- בדיוור מסרים או מברקים

7.1- דואר בבית

ראשון7.1.1 3.40עמוד
באמצעות או במזומן בתשלום

כרטיס אשראי

נוסף7.1.2 עמוד 1.80כל

שגוי7.2 מען בשל לנמען הועבר שלא 1.10מסר

פקסימילה8. או מברק לרבות לשולח, מסר מסירת אישור
 - בדיוור מסרים או 10 מברקים עד -

רגיל8.1 2.60בדואר

קצה8.2 לציוד 3.40שידור

מסירת מברקים8.3 של 17.40בשירות רגיל

התברוקה9. במערכת שנתקבל - מסר של העתק הכנת
לכל מכתבים, מסירת של רגיל בשירות למשלוח -

7.20מסר

- לידי10. שהתקבל באמצעות פקסימילה מסירת מסר
התשלום כנגד דואר בבית נמען

ראשון10.1 5.30עמוד
הנמען בידי התשלום

נוסף10.2 עמוד 1.10כל
הנמען בידי התשלום

שידורו11. לפני מברק 8.30ביטול

.12- מען מקוצר למברקים רישום

ינואר12.1 בחודש ב–1 המתחילה שנה של 119.80לתקופה

ינואר12.2 בחודש ל–1 עד ממנו חלק או חודש 10.10לכל

למברקים13. מקוצר מען ברישום 8.30שינוי

.14- אחר למען אחד ממען מברק הפניית
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מקומית14.1 רשות השיפוט של אותה שטח 9.40בתחום

המקומית14.2 הרשות של השיפוט לשטח מברק הנשלחמחוץ התשלום בעד
בתחומי ישראל בהתאם למספר

וסוגו שבמברק המילים

יום15. לכל - מסמכים בדיקת מברק, של 8.30חיפוש

שונים שירותים ג': סימן

השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

ומברקים16. דואר דברי להפניית  בקשה רישום
- אחר5 למען

עסק אל מען16.1 דואר של בית ממען או תא
שאינו בין דואר או שהוא תא (בין אחר

תא דואר) -

החודשים16.1.1 ארבעת תום עד
הראשונים

תשלום בלא

החודשים16.1.2 ארבעת מתום
עשרה תום עד הראשונים

78.50חודשים

נוספים16.1.3 חודשים שישה כל בעד
חודשים ועשרה שנה תום עד

להפניה הבקשה רישום 332.60מיום

חודשים נוספים16.1.4 כל שישה 445.30בעד

אל מען16.2 פרטי תא דואר או ממען מגורים
- תא דואר שאינו מגורים פרטי

החודשים16.2.1 ארבעת תום עד
הראשונים

תשלום בלא

מתוםארבעתהחודשיםהראשונים16.2.2
תום עשרה חודשים 61.00עד

נוספים16.2.3 חודשים שישה כל בעד
חודשים ועשרה שנה תום עד

להפניה הבקשה רישום 281.00מיום

חודשים נוספים16.2.4 כל שישה 382.20בעד

תא16.3 אל דואר פרטי תא מגורים או ממען
דואר

תשלום בלא

__________
יחולו,  הדואר בתא השימוש זכות כבעל רשום שאינו מי בידי המוגשת דואר דברי להפניית בקשה 5 לגבי

זה. בפרט הקבועים התשלומים כל בהתאמה,
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הוא17. תכולתו בעד שהתשלום דואר דבר מסירת
8.30בגוביינה

תגוביינה18. בשירות דואר דבר או חבילה החבילהמסירת משלוח על המוטל התשלום

הדואר דבר או

מסירתו בבית הדואר19. 8.30חיפוש דואר לשם

במשלוח20. דואר דבר של משלוח תעודת חיפוש
או חיפוש של קבלה על מסירת חבילה, רשום

יום כל - מסמכים 8.30בדיקת

המען21. או  הנמען שם שינוי דואר, דבר החזרת 
השולח בקשת - לפי הדואר דבר 8.30של

או22. לתעודתה נמסרה  שלא חבילה  החזרת
אחר למען הפנייתה

אותה משלוח על המוטל התשלום

חבילה

8.30העתק קבלה23.

מסירתה24. לפני חבילה של מחדש 8.30אריזה

אל25. או שולח (מאותו מכתבים עשרה אחסנת
20 ימים  בתוך נדרשו שלא חבילה, או נמען) אותו

ממנו חלק או יום לכל - הודעה שנשלחה 8.30מיום

שאינם26. דואר דברי של דואר בבית הפקדה
למורשה מסירה  לשם  מסוים לנמען  מיועדים 
דברי כמות  הוראת השולח כאשר לפי לקבלם 
 100 היא הדואר בתי בכלל שהופקדו הדואר

- לפחות

השולח,26.1 מטעם מסמך הצגת כנגד מסירה
- שמשקלו דואר דבר לכל

גרם26.1.1 50 1.60עד

גרם26.1.2 עד 100 מ–50 גרם 1.80למעלה

גרם26.1.3 עד 250 מ–100 גרם 2.00למעלה

גרם26.1.4 עד 500 מ–250 גרם 2.80למעלה

גרם26.1.5 עד 1,000 מ–500 גרם 3.90למעלה

ק"ג26.1.6 עד 5 מ–1 ק"ג 5.00למעלה

ק"ג26.1.7 עד 20 מ–5 ק"ג 6.20למעלה

דואר26.2 דבר  לכל אחרת, בדרך מסירה 
- שמשקלו

גרם26.2.1 50 0.60עד

גרם26.2.2 עד 100 מ–50 גרם 0.70למעלה

גרם26.2.3 עד 250 מ–100 גרם 1.40למעלה

גרם26.2.4 עד 500 מ–250 גרם 1.60למעלה
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גרם26.2.5 עד 1,000 מ–500 גרם 2.80למעלה

ק"ג26.2.6 עד 5 מ–1 ק"ג 3.80למעלה

ק"ג26.2.7 עד 20 מ–5 ק"ג 5.00למעלה

אשר27. ,26 אחסנת חבילה שהופקדה כאמור בפרט
שנקבע  האחרון מהיום 20 ימים בתוך נדרשה לא

- ממנו חלק יום או לכל לנמען - 8.30למסירתה
דואר28. בבית  דואר דברי  של  תכולתם עיטוף 

לשם הנמען, שהכין מען נושאות במעטפות
דבר לכל - חשבונו ועל במרוכז, אליו העברתם

גרם 100 עד שמשקלו 0.90דואר

דואר29. דברי  משלוח לצורכי נעול בשק שימוש 
- הדואר בבית דואר דברי וקבלת

ב–1 בחודש 29.1 המתחילה שנה של לתקופה
134.30ינואר

ל–1 לחודש 29.2 עד ממנו חלק או חודש לכל
11.40ינואר

נעול29.3 שק 69.20החלפת

בקשה30. רישום  כולל  - דואר בתא שימוש 
אל מברקים ממען אחר או להפניית דברי דואר
תחילת חודשים מיום שישה עד תום הדואר תא

- הדואר בתא לראשונה שימוש רשות מתן

רגיל דואר כפולתא דואר תא

ב–1 בחודש 30.1 המתחילה שנה של לתקופה
172.60325.40ינואר

ב–1 30.2 שתחילתה שנתיים של לתקופה
315.10578.50בחודש ינואר

ב–1 30.3 שתחילתה שנים שלוש של לתקופה
459.70846.10בחודש ינואר

בחודש 30.4  1 עד ממנו  חלק  או חודש  לכל 
15.5029.00ינואר

דואר30.5 בתא מנעול 39.30החלפת

במרכז חלוקה30.6 דואר תשלוםהקצאת תא תשלוםבלא בלא

דואר לבית דואר31. בתא העברת רשות השימוש
שינוי למעט  המשתמש,  בשם שינו  או  אחר

לעברית 8.30מלועזית

וכיוצא32. בולים קניית בולים, דברי על אישור מתן
תשלוםבאלה בלא
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תכולתו,33. שערך דואר, דבר של מבוטח משלוח
 25,000 על עולה  אינו השולח, הצהרת לפי 

- חדשים שקלים

כאמור33.1 דואר דבר למעט דואר, דבר לכל
33.2 משנה בפרט

או  חדשים 4.20 לכל 1,000 שקלים
דבר הדואר, של מהם מערכו חלק

הדואר דמי בתוספת

המכיל תכשיטים33.2 דבר דואר או לכל חדשים 14.60 לכל 1,000 שקלים
דבר הדואר, של מהם מערכו חלק

הדואר דמי בתוספת

מידע34. ממאגר מסר הזמנת

התשלום שיטת

חשבון חיוב
הטלפון

או במזומן תשלום
אשראי בכרטיס

למאגר34.1 החברה של ישירה בגישה
15.2010.30המידע

המאגר לבעל תשלום  בתוספת
שנקבע בשיעור

למאגר34.2 בעל גישה אחר שהוא באמצעות
15.2010.30המידע

בתוספת תשלום לבעל המאגר ולבעל
שנקבעו בשיעורים לו, הגישה

השירות34.3 למזמין המסר בתקנותמשלוח הקבוע התשלום שיעור
מזמין סוג המשלוח, שביקש לפי אלה,

ויעדו השירות

לארץ לחוץ שירותים ב': חלק

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

והיבשה הים שירותי דואר בדרך א': סימן

השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

.1- והיבשה הים בדרך מכתב משלוח

השלישית בתוספת ד' לוח לפי ארצות קבוצת

12345
כאמור1.1 משלוח  למעט  מכתב,  במשלוח 

שמשקלה - יחידה 1.2, לכל בפרט

גרם1.1.1 עד 500 מ–250 גרם 6.006.307.406.806.40למעלה

גרם1.1.2 עד 1,000 מ–500 גרם 11.3012.0014.4012.5011.90למעלה
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גרם1.1.3 עד 2,000 מ–1,000 גרם 19.7027.2032.7027.9023.80למעלה

מהם1.1.4 חלק או נוספים גרם 1,000 כל 10.7011.4014.1011.5011.10על

מהיחידה1.2 יחידה לכל בין–לאומי, כמותי
- שמשקלה הראשונה

גרם1.2.1 עד 500 מ–250 גרם 5.495.776.716.155.77למעלה

גרם1.2.2 עד 750 מ–500 גרם 7.888.339.888.768.28למעלה

גרם1.2.3 עד 1,000 מ–750 גרם 10.2910.9013.0611.3510.78למעלה

גרם1.2.4 עד 1,500 מ–1,000 גרם 13.8814.7517.8315.2514.54למעלה

גרם1.2.5 עד 2,000 מ–1,500 גרם 18.6819.8824.1920.4419.55למעלה

מהם1.2.6 חלק או נוספים גרם 1,000 כל 10.7411.4113.8611.5411.17על

והיבשה2. בדרך הים צרור קטן משלוח

השלישית בתוספת ד' לוח לפי ארצות קבוצת
12345

2.1,2.2 בפרט כאמור משלוח למעט במשלוח,
- שמשקלה יחידה לכל

גרם2.1.1 עד 1,000 מ–500 גרם 11.3012.0014.4012.5011.90למעלה

גרם2.1.2 עד 2,000 מ–1,000 גרם 19.7027.2032.7027.9023.80למעלה

מהם2.1.3 חלק או נוספים גרם 1,000 כל 10.7011.4014.1011.5011.10על

מהיחידה2.2 יחידה לכל בין–לאומי, כמותי
- שמשקלה הראשונה

גרם2.2.1 עד 750 מ–500 גרם 7.888.339.888.768.28למעלה

גרם2.2.2 עד 1,000 מ–750 גרם 10.2910.9013.0611.3510.78למעלה

גרם2.2.3 עד 1,500 מ–1,000 גרם 13.8814.7517.8315.2514.54למעלה

גרם2.2.4 עד 2,000 מ–1,500 גרם 18.6819.8824.1920.4419.55למעלה

מהם2.2.5 חלק או נוספים גרם 1,000 כל 10.7411.4113.8611.5411.17על

משלוח גלויה3.

השלישית בתוספת ד' לוח לפי ארצות קבוצת

12345
3.103.103.103.103.10

.4- דפוס דבר משלוח

משלוח כאמור4.1 למעט דפוס, במשלוח דבר
שמשקלה - יחידה 4.2, לכל בפרט

100 גרם 4.1.1 3.103.103.103.103.10עד

גרם4.1.2 עד 250 מ–100 גרם 3.904.104.604.504.10למעלה



1.7.2008 התשס"ח, בסיוון כ"ח ,6685 התקנות קובץ 1070

השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

גרם4.1.3 עד 500 מ–250 גרם 6.006.307.406.806.40למעלה

גרם4.1.4 עד 1,000 מ–500 גרם 11.3012.0014.4012.5011.90למעלה

גרם4.1.5 עד 2,000 מ–1,000 גרם 19.7027.2032.7027.9023.80למעלה

מהם4.1.6 חלק או נוספים גרם 1,000 כל 10.7011.4014.1011.5011.10על

מהיחידה4.2 יחידה לכל בין–לאומי, כמותי
- שמשקלה הראשונה

גרם4.2.1 20 1.992.022.072.372.12עד

גרם4.2.2 עד 50 מ–20 גרם 2.232.282.392.622.37למעלה

גרם4.2.3 עד 100 מ–50 גרם 2.612.682.893.032.77למעלה

גרם4.2.4 עד 250 מ–100 גרם 3.543.684.144.053.74למעלה

גרם4.2.5 עד 500 מ–250 גרם 5.495.776.716.155.77למעלה

גרם4.2.6 עד 750 מ–500 גרם 7.888.339.888.768.28למעלה

גרם4.2.7 עד 1,000 מ–750 גרם 10.2910.9013.0611.3510.78למעלה

גרם4.2.8 עד 1,500 מ–1,000 גרם 13.8814.7517.8315.2514.54למעלה

גרם4.2.9 עד 2,000 מ–1,500 גרם 18.6819.8824.1920.4419.55למעלה

מהם4.2.10 חלק או נוספים גרם 1,000 כל 10.7411.4113.8611.5411.17על

4.3- אחד למען דפוס דברי של ישיר לשק

השלישית בתוספת ה' לוח לפי ארצות קבוצת

123456789
ק"ג4.3.1 5 41.8050.7059.4070.8091.20105.20137.40219.50123.70עד

ממנו4.3.2 חלק או נוסף ק"ג 12.1013.2011.6013.4015.0013.8014.0015.4014.00לכל

מוזל,4.4 בתעריף דפוס דברי של ישיר לשק
- אחד למען

השלישית בתוספת ה' לוח לפי ארצות קבוצת

123456789
ק"ג4.4.1 5 40.6049.5058.2069.6090.00104.00136.10218.30122.50עד

ממנו4.4.2 חלק או נוסף ק"ג 12.1013.2011.6013.4015.0013.8014.0015.4014.00לכל

משלוח חבילה6 - 5.

השלישית בתוספת ו' לוח לפי ארצות קבוצת

123456789
ק"ג5.1 1/2 50.7058.3060.9065.4069.2074.3076.5083.5063.40עד

חלק ממנו5.2 או ק"ג נוסף 1/2 2.402.102.102.201.401.801.801.302.10לכל

__________
שמתקבלות  חבילות לשירות, של הנוגעים אחרים תנאים או מידות מרבי, בדבר משקל מגבלות 6 לעניין

הדואר. במדריך ראה - מסוימות לארצות והיבשה הים בדרך
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המיועדים6. לעיוורים ואבזרים כתבים משלוח
בלבד עיוורים לשימוש

תשלום בלא

האוויר בדרך דואר שירותי ב': סימן

השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

דפוס7. דבר קטן או צרור מכתב, גלויה, משלוח
השלישית בתוספת א' לוח לפי ארצות קבוצת

1234567
7.1,7.2 בפרט כאמור משלוח למעט במשלוח,

- פריט שמשקלו לכל
גרם7.1.1 100 3.803.804.405.406.708.905.00עד

גרם7.1.2 עד 250 מ–100 גרם 6.406.107.6010.2013.2020.609.30למעלה

גרם7.1.3 עד 500 מ–250 גרם 11.1010.1013.3018.8025.0038.7016.70למעלה

גרם7.1.4 עד 750 מ–500 גרם 16.9015.2020.5028.8038.2061.1025.80למעלה

גרם7.1.5 עד 1,000 מ–750 גרם 22.8020.4027.1038.3051.5083.5034.30למעלה

גרם7.1.6 עד 1,500 מ–1,000 גרם 30.3027.1036.5052.4071.10116.8046.70למעלה

גרם7.1.7 עד 2,000 מ–1,500 גרם 40.6036.1049.1071.5097.70161.8063.50למעלה

מהם7.1.8 חלק או נוספים גרם 1,000 כל 18.5018.1026.3035.5053.3090.4034.10על

מהפריט7.2 פריט בין–לאומי, לכל כמותי
- שמשקלו הראשון,

גרם7.2.1 20 2.372.452.632.823.133.792.77עד

גרם7.2.2 עד 50 מ–20 גרם 2.782.823.133.584.185.543.44למעלה

גרם7.2.3 עד 100 מ–50 גרם 3.543.484.074.986.148.854.68למעלה

גרם7.2.4 עד 250 מ–100 גרם 5.655.326.678.9211.6118.108.14למעלה

גרם7.2.5 עד 500 מ–250 גרם 9.728.8611.6816.4722.1435.8914.78למעלה

גרם7.2.6 עד 750 מ–500 גרם 14.8613.3518.0326.0235.4058.2923.18למעלה

גרם7.2.7 עד 1,000 מ–750 גרם 20.0517.8824.4235.6348.7780.8531.64למעלה

גרם7.2.8 עד 1,500 מ–1,000 גרם 27.6924.5333.8549.8168.50114.1544.13למעלה

גרם7.2.9 עד 2,000 מ–1,500 גרם 38.0433.5546.5968.9995.18159.2361.01למעלה

מהם7.2.10 חלק או נוספים גרם 1,000 כל 18.5218.1226.3435.5053.3390.3534.05על

לבקשת7.3 אחרים, ודברי דואר מכתבים איסוף
כמותי בשירות משלוחם  לצורך   הנמען,
7.2 בפרט כמפורט האוויר בדרך בין–לאומי,

תשלום בלא

.8- אחד למען של דברי דפוס ישיר שק משלוח

השלישית בתוספת א' לוח לפי ארצות קבוצת

1234567
ק"ג8.1 5 71.1070.40114.70158.30244.40425.80151.90עד

ממנו8.2 חלק או נוסף ק"ג 18.5018.1026.3035.5053.3090.3034.00לכל
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משלוח חבילה7 - 9.

השלישית בתוספת ב' לוח לפי ארצות קבוצת

12345
9.1- ק"ג 1/2 עד

במשלוח9.1.1 חבילות 10 60.1068.8080.0088.3074.30עד

במשלוח9.1.2 חבילות 11 38.0546.8358.0166.3052.25מ–

9.2 - ממנו חלק או נוסף 1/2 ק"ג כל

במשלוח9.2.1 חבילות 10 9.3016.6012.108.2014.10עד

במשלוח9.2.2 חבילות 11 9.3416.6112.108.2314.09מ–

.10- העיתון של המערכת מאת עיתון משלוח

השלישית בתוספת ג' לוח לפי ארצות קבוצת

123
מהם או חלק גרם 15 0.500.700.90לכל

המיועדים11. לעיוורים ואבזרים כתבים משלוח
- לשימוש עיוורים בלבד

השלישית בתוספת ג' לוח לפי ארצות קבוצת

123
מהם או חלק גרם 500 2.404.907.50לכל

שונים שירותים ג': סימן

דואר12. דבר 4.30רישום

אחד13. המיועד למען דפוס דברי שק של 18.50רישום

דואר14. דבר של (אקספרס) מיוחדת 8.70מסירה

רשום15. אחר דואר חבילה או דבר מסירת 1.40אישור

לשם16. לארץ לחוץ שנשלח רשום דואר דבר של הפניה
לארץ בחוץ אחר למען 6.70או

בויל17. שלא  לארץ מחוץ שהגיע דואר בדבר טיפול 
ארץ המוצא בהתאם לתעריף של

6.70
הביול החסרים של דמי בתוספת התשלום

דמי18. (בתוספת לארץ לחוץ דואר בדבר טיפול דמי
לפי שתכולתו, ב') בסימן  שנקבעו  כפי המשלוח

גבוה ערך בעלת היא השולח, הצהרת

לכך הדואר שנקבעו בסניפי רק זה ניתן שירות הערה:

105.10

לארץ, לפני19. מחוץ שהגיעה חבילה של אריזה חדשה
6.70המסירה

__________
שמתקבלות  חבילות לשירות, של הנוגעים אחרים תנאים או מידות מרבי, בדבר משקל מגבלות 7 לעניין

הדואר. במדריך ראה - מסוימות לארצות האוויר בדרך
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או החזרת חבילה20. בארץ למען לארץ הפניית חבילה מחוץ
(מלבד לארץ בחוץ לנמען אי–מסירתה עקב לשולח

לארץ) בחוץ הדואר מנהל מאת הנדרשות ההוצאות

ק"ג20.1 1 35.00עד

חלק ממנו20.2 או ק"ג נוסף 1 3.00לכל

בין–לאומי21. תשובה 6.10שובר

תגוביינה22. שנשלח מחוץ לארץ בשירות מכתב מסירת
גרם 50 עד מכתב כל -1.80

.23- דואר דבר של מבוטח משלוח

כאמור23.1 דואר דבר למעט דואר, דבר  לכל
823.2 בפרט

מהם  חלק או חדשים 3.50 לכל 1,000 שקלים
דמי הדואר בתוספת הדואר, דבר מערכו של

המכיל תכשיטים23.29 דבר דואר מהם לכל חלק או חדשים 12.30 לכל 1,000 שקלים
דמי הדואר בתוספת הדואר, דבר מערכו של

לחוץ לארץ בשירות תברוקה שירות סימן ד':

השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

בדיוור24. מברקים עד 10 לארץ10 - לחוץ מברק משלוח
בשירות24.1 לנמען להעברה המברק קבלת - רגיל מברק

לאירופה פרט מברקים לכל הארצות, מסירת של רגיל
הברית11 ולארצות

או24.1.1 הראשונות המילים 7 - דואר  בבית
חלק מהן

31.10
אשראי כרטיס באמצעות או במזומן בתשלום

או24.1.2 הראשונות המילים 7 -  באמצעי בזק
חלק מהן

31.10
באמצעות כרטיס אשראי או בחיוב חשבון טלפון

נוספת24.1.3 מילה 1.60כל

בשירות24.2 לנמען להעברה המברק קבלת - דחוף מברק
הארצות לכל מברקים, מסירת של מיוחד

או24.2.1 הראשונות המילים 7 - דואר  בבית
חלק מהן

61.40
אשראי כרטיס באמצעות או במזומן בתשלום

הראשונות24.2.2 המילים 7 -  באמצעי בזק
מהן חלק או

61.40
כרטיס באמצעות טלפון או חשבון בחיוב

אשראי

נוספת24.2.3 מילה 3.00כל

.25 10 עד  - לארץ12  לחוץ  בפקסימילה להעברה מסר קבלת 
- במשלוח מסרים

__________
.(EMS) מהיר דואר משלוח שירות חבילות, או למעט שירות ליצואן, שירות במסגרת 8

למעט שירות חבילות. בלבד, במסגרת שירות ליצואן 9

היעד בארץ השירות לקיום בכפוף 10

הראשונה. בתוספת נקבע הברית ולארצות לאירופה רגיל מברק משלוח בעד התשלום 11

היעד. בארץ השירות לקיום בכפוף 12
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ציוד25.1 עד למסירה דואר בבית למשלוח שנתקבל מסר
- דואר בית עד או הנמען שבמען קצה

מילים רק המכיל מסמך
על להקלדה כתובות

הדואר פקיד אחרידי מסמך

אשראי כרטיס באמצעות או במזומן בתשלום

25.1.1- לאירופה
ראשון25.1.1.1 16.208.70עמוד
נוסף25.1.1.2 עמוד 8.204.00כל

25.1.2- וקנדה הברית לארצות
ראשון25.1.2.1 14.308.70עמוד
נוסף25.1.2.2 עמוד 6.404.00כל

25.1.3- הארצות לשאר
ראשון25.1.3.1 19.808.70עמוד
נוסף25.1.3.2 עמוד 9.704.00כל

לידי25.2 למסירה דואר בבית  למשלוח  שנתקבל מסר
הארצות לכל - הנמען

ראשון25.2.1 21.40עמוד
אשראי כרטיס באמצעות או במזומן בתשלום

נוסף25.2.2 עמוד 15.60כל
אשראי כרטיס באמצעות או במזומן בתשלום

ציוד25.3 עד בזק למסירה - שנתקבל למשלוח באמצעי מסר
הארצות לכל - דואר עד בית או הנמען שבמען קצה

ראשונות25.3.1 מילים 4016.70
כרטיס באמצעות טלפון או חשבון בחיוב

אשראי

נוספת25.3.2 מילה מ–40.00 שקלים חדשים כל למעלה ולא 0.15
לעמוד

באמצעות כרטיס אשראי או בחיוב חשבון טלפון

לידי25.4 למסירה בזק באמצעי למשלוח שנתקבל מסר
הארצות לכל - הנמען

מהן25.4.1 חלק או ראשונות מילים 4023.10
באמצעות כרטיס אשראי או בחיוב חשבון טלפון

נוספת25.4.2 מילה מ–50.00 שקלים חדשים כל למעלה ולא 0.15
לעמוד

באמצעות כרטיס אשראי או בחיוב חשבון טלפון

מסר26. לכל מסר - העתק של 6.70הכנת

שגוי27. מספר או מען בשל לנמען הועבר שלא 6.70"מסר

(29 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ו
מרדכי מרדכי (3-2168 (חמ

משרד התקשורת של המנהל הכללי
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,(2 שעה) (מס' (הוראת הכספיים) השירותים בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ח-2008 ,(2 מס' (תיקון

האוצר שר בהסכמת התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק סעיף 88י(א)(1) לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור

(מס' 2), שעה) (הוראת בעד השירותים הכספיים) (תשלומים הדואר 3 לתקנות בתקנה .1
יבוא "ותוקפן התשס"ח (30 ביוני 2008)" כ"ז בסיוון יום "ותוקפן עד התשס"ו-22006, במקום

(31 בדצמבר 2008)". התשס"ט בטבת ד' יום עד

(30 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ"ז
אטיאס אריאל (3-3598 (חמ

התקשורת שר
__________

71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

.396 עמ' התשס"ח, 2 ק"ת התשס"ו, עמ' 963;

התשס"ח-2008 ,(2 (אגרות) (מס' הודעת המקרקעין

 - (להלן התשל"ה-11974  (אגרות), המקרקעין לתקנות 2(ג) תקנה  לפי סמכותי בתוקף  
לאמור: אני מודיע התקנות),

בסיוון כ"ח מיום  לתקנות  התוספת נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים במדד  העליה  עקב .1
כדלקמן: (1 ביולי 2008), התשס"ח

"תוספת
(2 (תקנה

האחרים ולשירותים לרישום האגרות יהיו להלן המנויות ובפעולות במשכנתאות בשכירות,
ההוראות שבפרק ולשאר ולהקלות להנחות לפטורים, האגרות, לשיעורי בכפוף כמפורט להלן,

העניין. לפי הוראה שבתוספת כחלק מכל יראו אותם אשר לתקנות, ב'

- והעברתן משנה שכירות שכירות, .1

- (ו) עד (ב) קטנים בסעיפים לאמור כפוף (א)

או 3%  לעסקה הצדדים עליה בין שהוסכם 3% מהתמורה - שכירות רישום (1)
השכירות במספר שנות המקרקעין של שוויים המתקבל מהכפלת מהסכום
הגבוה הסכום לפי הכל וחמש, לעשרים מחולק כשהוא המשנה שכירות או
שנה  של חלק דין חדשים; מ–110 שקלים תפחת לא שהאגרה ובלבד יותר,

כדין שנה;

שאליה התקופה המרבית את השכירות כתקופת יראו זה, סעיף קטן לעניין (2)
לשוכר. השכירות להגיע מכוח זכות ברירה הנתונה יכולה

- הוגשה בקשה לרישום (ב)

הראשי הוא השוכר המקרקעין או כשבעל כאחד, ושכירות משנה של שכירות (1)
או סעיף זה; לעניין ציבורי כגוף אותו אישר המשפטים ששר תאגיד המדינה או

__________
.227 עמ' התשס"ח, 1 ק"ת התשל"ה, עמ' 22;

סכומים שינוי

3 תיקון תקנה
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המדינה, הוא הראשי כשהשוכר שלישית, ושכירות משנה שכירות של (2)
כאמור הוא תאגיד המשנה ושוכר לישראל, קיימת קרן או הפיתוח   רשות
110 שקלים  - האמור התאגיד של שכירותו על האגרה תהא - (1) בפסקה

חדשים.

שנשאר הזמן פרק את השכירות כתקופת יראו משנה שכירות או שכירות בהעברת (ג)
את להאריך ברירה היתה עמה השכירות המקורית, אלא שאם תקופת תום עד
התקופות כל תום  עד שנשאר  הזמן פרק  את  השכירות כתקופת  יראו  תקופתה

הברירה. יכולים להאריכה לפי שבהן

קרובו של לטובת השכירות חוזה העברת או המשנה שכירות השכירות, (ד) היתה
לא שהאגרה ובלבד הרגילה מהאגרה שליש האגרה תהא המעביר, או המשכיר

שקלים חדשים. מ–110 תפחת

רישום בעד משתלמת שהיתה האגרה - משנה שכירות או שכירות רישום ביטול (ה)
המתבטלת. תקופת השכירות עד תום שנשאר לפרק הזמן שכירות משנה או שכירות

- השכירות תנאי תיקון (ו)

השכירות רישום בעד המשתלמת האגרה - השכירות תקופת הוארכה אם (1)
שהוספה; לתקופה

שכירות רישום בעד המשתלמת האגרה - השכירות תקופת קוצרה אם (2)
שנגרעה; לתקופה

שקלים חדשים. 110 - אחר מקרה בכל (3)

- משכנתה .2

- ההלוואה סכום הגדלת או  נוספת,  משכנתה  או  משכנתה  רישום בעד  (א)
שקלים חדשים; 110

חדשים:  110 שקלים מאלה - אחד כל רישום (ב) בעד

העברת משכנתה; (1)

למשכנתה; כפוף מקרקעין העברת (2)

או המשכנתה לעסקת הצדדים בשמות או משכנתה בתנאי תיקון או שינוי (3)
החייב; בשם

או שנפטר המשכנתה בעל של ליורשו במשכנתה ההנאה טובת העברת (4)
עיזבונו. למנהל

קיימת: ממשכנתה מלא או חלקי פדיון רישום (ג)

אגרה; פטור מכל - המשכנתה לבעל במישרין הכסף משתלם אם (1)

שקלים חדשים. 110 - בלשכה מופקד הכסף אם (2)

ירושה -  .3

שקלים חדשים. 110 - פי צוואה על או ירושה על פי דין בקשה לרישום (א)

14 לחוק  בסעיף כמשמעותו בשירות שמת של אדם משפחתו בן הבקשה את הגיש (ב)
אגרה. מכל פטור - חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-21949

ויתור על פי מורישה של לאלמן או מוריש של לאלמנה במקרקעין העברת שכירות (ג)
110 שקלים  הירושה - רישום ביצוע אגב תמורה בלא נעשה הוויתור אם של יורש,

חדשים.
__________

2 ס"ח התש"ט, עמ' 13.
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עיזבון, מקרקעי רישום של  במקרה גם תשולם זה לפי סעיף המשתלמת האגרה (ד)
וגם העיזבון מנהל או האפוטרופוס שם  על  רישום, הטעונה בהם זכות של או
במקרקעי עיזבון  מנהל או אפוטרופוס בידי שבוצעה עסקה רישום של  במקרה
רישום בעד על האגרה נוסף האגרה תשולם האחרון במישרין; במקרה העיזבון

עליה. מקרקעין שחל רכישת מס עסקה או אותה

ירושה פי צו על ליורש עיזבון, מאפוטרופוס, או ממנהל במקרקעין העברת זכות (ה)
שקלים חדשים. 110 -

תשולם שנפטר, שוכר של  יורשו שם על במקרקעין שכירות רישום  של במקרה (ו)
מפקח של דעתו להנחת  שהוכח  ובלבד ,1 סעיף לפי  ולא  זה סעיף לפי  האגרה 
החדשה והשכירות השוכר במות תנאיה מכוח נתבטלה הקודמת השכירות כי

התקופה. ליתרת נרשמת

עיזבון -  מנהל מינוי או צוואה קיום צו על הערה רישום .4

אחרת  אגרה על כל נוסף חדשים,  110 שקלים בסך אגרה תשולם ההערה רישום עם
פעם אלא אחד עיזבון לגבי הערה אגרת לגבות אין ואולם זו, תוספת לפי המשתלמת

בלבד. אחת

ואיחוד -  (פרצלציה) פיצול .5

בפיצול. שנוצרה כל חלקה בעד חדשים שקלים 110 - פיצול בעד (א)

עם  אחרת או עם המתאחדת חלקה כל בעד 110 שקלים חדשים - איחוד בעד (ב)
אדם. אותו של בבעלותו החלקות היו אם מאוחדת, לחלקה אחרות

משותפים -  בתים .6

חדשים בשקלים

- משותף בית רישום (א)

הבתים המשותפים  בפנקס בית בקשה לרישום (1) בעד

דירה  כל לגבי כאמור, הבית רישום (2) בעד

110

65

- רישום צו תיקון (ב)

רישום  צו לתיקון הבקשה (1) בעד

טענות הגשת עם (2)

התיקון  דירה שהוספה בצו כל (3) לגבי

110

110

65

- המשותפים הבתים בפנקס הרישום ביטול (ג)

לביטול הבקשה בעד (1)

טענות הגשת עם (2)

צו הביטול הוגשה מתן מיום שבועיים בוטל הרישום ובתוך (3)
המשותפים, הבתים בפנקס  מחדש הבית  לרישום בקשה
והרישום מחדש הביטול כי מפקח של דעתו והוכח להנחת
לתכנון המקומית הוועדה של  הוראה בביצוע קשורים
מחדש לרישום הבקשה יהיו ממנה, נובעים או ולבניה
תקופת את להאריך מאגרה; המפקח רשאי פטורים והרישום

כן. לעשות הצדק מן כי נוכח אם האמורה השבועיים

110

110



1.7.2008 התשס"ח, בסיוון כ"ח ,6685 התקנות קובץ 1078

חדשים בשקלים

- מוסכם תקנון רישום (ד)

62 לחוק  בסעיף כאמור מוסכם תקנון רישום בעד (1)110

בתקנון שנרשם תיקון בעד רישום (2)110

- בסכסוכים הכרעה (ה)

החוק של ו' לפרק ד' סימן לפי בסכסוך להכרעה בהליכים
בבית משפט אגרות המשתלמות החלות על יחולו ההוראות

אזרחית. בתביעה בהליכים השלום

מאגרה. פטור - נציגות ומינוי נציגות למנות בקשה (ו)

ממוחשב אחר - ומידע מפנקסים וממסמכים והעתקים 7. (א) נסחים

או זכות או מרישום כל נכס מאושר מאושר או נסח העתק בעד
- מסמך הקשור בו

מהם  חלק או 62ל–20 דפים

הנוספים   62לכל  הדפים

 - משותף בבית הדירות של מרוכז נסח (א1) בעד

מהם  חלק או 110ל–20 דפים

הנוספים הדפים 110לכל

זכות או במידע על רישום כל נכס צפיה 10(ב)

שנצפה ושהוגשה או זכות נכס כל מאושר מרישום בקשה לנסח (ג)
- הצפיה מן בתוך שעה מידע אלקטרוני שירותי לספק

מהם  חלק או 51ל–20 דפים

62לכל הדפים הנוספים  

שנצפה, ושהוגשה משותף בבית הדירות של מרוכז בקשה לנסח (ד)
- הצפיה מן בתוך שעה מידע אלקטרוני שירותי לספק

מהם חלק או דפים ל–20

לכל הדפים הנוספים                                         

99

110

שירות  כל בעד - אחר ממוחשב 110(ה) מידע

עיון - .8

62בעד כל נכס או זכות שביחס אליהם נדרש העיון      



1.7.2008 התשס"ח, בסיוון כ"ח ,6685 התקנות 1079קובץ

תיקון בפנקס -  .9

(ניהול  90 לתקנות המקרקעין  בתקנה כאמור מפקח של צו פי על בפנקס, תיקון (א)
של  בעטיו נגרמה הטעות אם הרישום), תקנות - התש"ל-31969 (להלן ורישום),

שקלים חדשים. 110 - - פטור מכל אגרה; בכל מקרה אחר הרשם

מאגרה. פטור - לחוק 135 סעיף פי על רישום, חידוש (ב)

הממונה או הוראות פי על או מוסמך, משפט בית הוראות פי על תיקון (ג) מבוצע
הפעולה. מהות לפי האגרה תשולם אחרת, מוסמכת רשות

המקרקעין -  רישום ללשכת מחוץ שירות ביצוע .10

בביצוע  משתתפים אם חדשים; 223 שקלים - הוא עובד אחד אם מבצע השירות (א)
נוסף. עובד כל בעד חדשים שקלים 223 של תוספת - אחד מעובד יותר

מלוא האגרה תיגבה אחדים - בתיקים או אחדים מבוצע במקומות אם השירות (ב)
וכל תיק. מקום לגבי כל

הנאה -  זיקת רישום .11

החלקה  לגבי  רישום כל  בעד  חדשים, שקלים   110 - הנאה זיקת  רישום בעד  (א)
הזכאית. החלקה לגבי רישום כל ובעד הכפופה

לגבי החלקה הכפופה מחיקת רישום כל בעד - זיקת הנאה בעד מחיקת רישום (ב)
שקלים חדשים. 65 - הזכאית החלקה לגבי רישום מחיקת כל ובעד

במקרקעין -  זכות של או מקרקעין של ראשון רישום .12

הזכות. של או המקרקעין של משוויים 2%

אזהרה -  הערת .13

- אזהרה רישום הערת בעד (א)

שקלים חדשים; 110 - כל רישום בעד (1)

הבתים בפנקס להירשם העתיד בבית דירה האזהרה הערת נושא היה (2)
בעד רישום  110 שקלים חדשים - מספר חלקות על נבנה המשותפים והבית

החלקות; כל על האזהרה הערת

יוקמו או שהוקמו בתים מספר מתוך בבית דירה האזהרה הערת נושא היה (3)
ייחס  הרישום את שהמבקש ובלבד חדשים, 107 שקלים חלקות - על מספר

הבית. ייבנה שעליהן לחלקות או לחלקה ההערה את

שקלים חדשים. 65 - הצדדים בקשת פי על אזהרה, הערת מחיקת בעד (ב)

כשרות -  הגבלת על הערה .14

שקלים חדשים. כל רישום - 110 בעד כשרות, הגבלת בדבר הערה רישום בעד    

בהסכמה -  הצורך על הערה .15

שקלים חדשים. 110 - רישום כל בעד בהסכמה, הצורך על הערה רישום בעד (א)

שקלים חדשים. 65 - מחיקה כל בעד בהסכמה, הצורך על הערה מחיקת בעד (ב)

אגרת בקשה -  .16

בקשה לנסח רישום) (למעט הרשם של אחר לשירות או עסקה בעד בקשה לרישום (א)
השירות. או הרישום בעד המשתלמת האגרה על נוסף חדשים, שקלים 28 - 

__________
3 ק"ת התש"ל, עמ' 657.
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המסמכים כי הרשם והחליט במקרקעין פעולה או עסקה לרישום בקשה הוגשה (ב)
בעד (א), קטן בסעיף - תשולם האגרה שנקבעה קבילים אינם לבקשה שצורפו

מתוקנים. מסמכים אליה לכשיצורפו שתוגש נוספת בקשה

עסקה -  לרישום הסמכות מקום שינוי .17

הפנקסים מוחזקים הלשכה שבה של הרשם מן עסקה הסמכות לרישום העברת בעד (א)
עסקה. לכל חדשים שקלים 110 - הנוגעים בדבר אל הרשם של לשכה אחרת

העסקה, הושלמה לא מכן זה והועברו התיקים, ולאחר סעיף לפי האגרה שולמה (ב)
מקצתה. או כולה להחזירה, הממונה החליט כן אם אלא האגרה, תוחזר לא

- שם שינוי .18

אגרה. מכל פטור התשט"ז-41956, ששונה לפי חוק השמות, שם רישום

- זכות שפקעה של מחיקת רישום .19

שקלים חדשים. 65 - שפקעה זכות הרישום של מחיקת בעד

רישום זכות קדימה -  .20

שקלים חדשים. 110 - לכל רישום זכות קדימה, בעד רישום (א)

שקלים חדשים. 65 - לכל מחיקה קדימה, זכות של רישום בעד מחיקת (ב)

חדשים." שקלים בתוספת זו - 110 אגרה נקבעה להם שירות שלא וכל כל רישום .21

(23 ביוני 2008) התשס"ח בסיוון כ'
שילה 3-648)                                                    משה (חמ

                                            המנהל הכללי של משרד המשפטים
__________

4 ס"ח התשט"ז, עמ' 94.
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עדכון סכום
התמורה בהצעת

ערך ניירות
של לעובדים
שאינו תאגיד
תאגיד מדווח

בתקנה1. הקבוע לעובדים ערך  ניירות בהצעת התמורה סכום עודכן  המדד שינוי עקב
17,378,000 שקלים  (1 ביולי 2008), התשס"ח בסיוון כ"ח ביום החל והוא לתקנות, 3(א)

חדשים.

עדכון סכום
המרבית התמורה
של אחת בהצעה

שאינו תאגיד
מדווח תאגיד

4(א)2. בתקנה הקבוע אחת בהצעה המרבית התמורה סכום עודכן המדד שינוי עקב
שקלים חדשים. 2,317,000 (1 ביולי 2008), התשס"ח בסיון כ"ח ביום החל והוא לתקנות,

(25 ביוני 2008) התשס"ח בסיון כ"ב
(3-3027 (חמ

ושן ג והר ז

ערך ניירות רשות ראש יושב __________
..808 עמ' התשס"ז, 1 ס"ח התש"ס, עמ' 616;


