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 תקנות למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול )מקום המספק
שירותי רווחה( )אזהרה(, התשע"ג-2013

טיפול,  למתן  במוסדות  אלימות  למניעת  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - החוק(, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, 

אני מתקין תקנות אלה:

נוסח האזהרה כאמור בסעיף 2 לחוק יהיה לפי הנוסח שבתוספת    1
האזהרה תימסר למוזהר עצמו בעת הימצאו במחלקה לשירותים חברתיים או במקום    2
רשום  בדואר  האזהרה  תישלח   - אפשרי  אינו  הדבר  ואם  רווחה,  שירותי  המספק 

למוזהר למען הידוע ככתובת מגוריו  

תוספת
)תקנה 1(

אזהרה לפי חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול, התשע"א-2011

טיפול,  למתן  במוסדות  אלימות  למניעת  לחוק   2 סעיף  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשע"א-2011,  אני מזהיר אותך בזה:

מיום                        *  חודשים   12 של  בתקופה  אם  מיום                              ,   מעשיך    נוכח 
רווחה  עובד  כלפי  מילולית  אלימות  או  פיזית  אלימות  מעשה  במתכוון  ותבצע  תחזור 
במקום   / ב                             חברתיים  לשירותים  במחלקה  רכוש,  במתכוון  תשחית  או 
                               המספק שירותי רווחה**, אהיה רשאי להורות על מניעת כניסתך למחלקה 
קבלת  לצורך  למעט  ממנה/ו,  לחלק  או  האמור,  למקום  או  האמורה  חברתיים  לשירותים 

שירותי רווחה שבלעדיהם עלולה להיגרם פגיעה בצרכיך החיוניים, לתקופות האלה:

)1( אם תבצע מעשה אלימות מילולית או מעשה השחתה של רכוש - לתקופה של עד 
שלושה חודשים;

)2( אם תבצע מעשה אלימות פיזית - לתקופה של עד שישה חודשים 

                                                                                                                                          
        תאריך, שם ותפקיד החותם                                חתימה וחותמת

*   התאריך הנקוב בחתימת אזהרה זו 

**   שם המקום המספק שירותי רווחה   

כ' בסיוון התשע"ג )29 במאי 2013(

)חמ 3-4644(

          מאיר כהן

שר הרווחה והשירותים החברתיים       

__________
1 ס"ח התשע"א, עמ' 1000; התשע"ב, עמ' 698 

נוסח האזהרה

דרכי מסירת 
האזהרה
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תקנות שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה( 
)טיסות פנים–ארציות(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו–22 לחוק שירותי תעופה )פיצוי וסיוע בשל ביטול 
של  הכלכלה  ועדת  ובאישור  החוק(,   - )להלן  התשע"ב-12012  בתנאיה(,  שינוי  או  טיסה 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות אלה -   1
בשטח  נמצאים  שלה  הסופי  והיעד  המוצא  שנקודת  טיסה   - פנים–ארצית"  "טיסה 

מדינת ישראל;  

"טיסה פנים–ארצית שבוטלה" - כל אחת מאלה, ואולם לא יראו שינוי במספר הטיסה 
כשלעצמו כטיסה שבוטלה:  

טיסה שלא התקיימה;   )1(

טיסה שהמריאה באיחור של שלוש שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס   )2(
הטיסה 

סכומי הפיצוי הכספי בטיסה פנים–ארצית יהיו כמפורט להלן:   2
בקו שבין תל אביב )שדה דב(, נמל התעופה בן גוריון או חיפה לבין אילת - 250   )1(

שקלים חדשים;

בקו שבין תל אביב )שדה דב( לבין עין יהב או ראש פינה )מחניים( - 150 שקלים   )2(
חדשים;

בכל קו אחר - 200 שקלים חדשים   )3(

הסכומים הנקובים בתקנות אלה יעודכנו ב–1 בינואר של כל שנה )להלן - יום  )א(    3
העדכון(, לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד הבסיסי, ויעוגלו לסכום 

הקרוב שהוא מכפלה של עשרה שקלים חדשים 

בדרכים  והבטיחות  הלאומיות  התשתיות  התחבורה  משרד  של  הכללי  המנהל  )ב(  
יפרסם את הסכומים המעודכנים בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד 

במסגרת הודעת עדכון הסכומים שלפי סעיף 13 לחוק  

בתקנה זו - )ג( 

"המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש מאי 2013;

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון  

תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן )להלן - יום התחילה(     4
פנים–ארצית  "טיסה  להגדרה   )2( פסקה  את  יקראו  התחילה  מיום  שנה  של  בתקופה    5

שבוטלה" כך שבמקום "שלוש שעות" נאמר "ארבע שעות" 

ט"ו בתמוז התשע"ג )9 ביוני 2013(
)חמ 3-4650(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  
__________

ס"ח התשע"ב, עמ' 414   1

הגדרות

פיצוי כספי בטיסה 
פנים–ארצית

עדכון סכומים

תחילה

הוראת שעה
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תקנות רישוי שירותי התעופה )רישום יתר( )ביטול(, התשע"ג-2013

התשכ"ג-11963,  התעופה,  שירותי  רישוי  לחוק   23 סעיף  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובהתייעצות עם רשות התעופה האזרחית, אני מתקין תקנות אלה:   

תקנות רישוי שירותי התעופה )רישום יתר(, התשמ"ה-21985 - בטלות     1
י"ח בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(

)חמ 3-1789(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  

צו התובלה האווירית )ביטול צווים(, התשע"ג-2013

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17)א( לחוק התובלה האווירית, התש"ם-11980, אני מצווה 
לאמור:  

בטלים -     1
צו התובלה האווירית )הגדלת שיעור הפיצויים(, התשל"ב-21971;   )1(

צו התובלה האווירית )כרטיס לתובלת פנים(, התשכ"ט-31969;   )2(

צו התובלה האווירית )כרטיס קבוצתי בתובלת פנים(, התשכ"ה-41965    )3(

י"ח בתמוז התשע"ג )27 ביוני 2013(
)חמ 3-1360(

ץ " כ ל  א ר ש י  
שר התחבורה התשתיות הלאומיות  

והבטיחות בדרכים  

הודעת הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה( )מס' 2(, 
התשע"ג-2013

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

)א( עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2013 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי    1
2007 בשיעור של 08% 19, ועקב שינוי השער היציג הממוצע של שווי סל המטבעות 
 SDR לחודש מאי 2013 לעומת השער היציג הממוצע של שווי סל המטבעות SDR
לחודש מאי 2007, בשיעור של 37% 10-, השתנו התשלומים2, שבתוספות הראשונה 
ו–)ג(  37)א(  סעיף  לפי  החברה  שירותי  בעד  )תשלומים  הדואר  תקנות  של  והשנייה 
 ,0 97037 ההפחתה  במקדם  הבסיס  תעריפי  הכפלת  לאחר  התשס"ח-32007,  לחוק(, 

כלהלן:

ביטול תקנות 
שפקעו

__________
ס"ח התשכ"ג, עמ' 104   1

ק"ת התשמ"ה, עמ' 776 ועמ' 1501   2

עדכון התשלומים 
בעד שירותי 

החברה, הוספת מס 
ערך מוסף ועיגול 

סכומים

__________
ק"ת התשס"ח, עמ' 1030; התשע"ב, עמ' 1673; התשע"ג, עמ' 1275 )עמ' 1304(   1

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

ק"ת התשס"ח, עמ' 10; התשע"ג, עמ' 1271, עמ' 1274, עמ' 1275 )עמ' 1304(   3

ביטול צווים שפקעו
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לעניין שירותים בארץ - יועלו בשיעור של 3% 0;  )1(

לעניין שירותים לחוץ לארץ - יופחתו בשיעור של 52% 7   )2(

)ב( לאחר הוספת מס ערך מוסף לפי דין על התשלומים האמורים בסעיף קטן )א(, 
ועיגול סכומים, נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות התשלומים מיום כ"ג 

בתמוז התשע"ג )1 ביולי 2013(, הוא 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 תגוביינה14 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 
23 571 0מהיחידה הראשונה  

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

53 891 0עד 5,000 יחידות1 3 1

51 891 0מ–5,001 יחידות2 3 1

כמותי תגוביינה, לכל יחידה מהיחידה הראשונה -4 1

13 1מ–1,000 יחידות עד 10,000 יחידות1 4 1

82 0מ–10,001 יחידות2 4 1

בוטל 2 

משלוח חבילות - בדיוור של חבילה אחת -3 

80 11למען של דואר צבאי - כל חבילה - 1 3

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

30 18עד 2 ק"ג1 2 3

80 52למעלה מ–2 ק"ג עד 10 ק"ג2 2 3

00 77למעלה מ–10 ק"ג עד 20 ק"ג3 2 3
__________

לעניין התשלום בעד פרט משנה זה ומועד עדכונו, ראה תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה   4
ותוקנו   879 עמ'  התשע"ב,  בק"ת  שפורסמו  התשע"ב-2012,  שעה(,  )הוראת  לחוק(  ו–)ג(  37)א(  סעיף  לפי 

בק"ת התשע"ג, עמ' 1274 
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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 -

20 203 203 203 203 3עד 100 גרם1 1 1

30 604 704 204 004 4למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2 1 1

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

19 452 142 092 062 2עד 20 גרם1 2 1

45 712 472 362 302 2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2 2 1

86 142 993 772 702 2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3 2 1

87 193 284 814 663 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 -

20 203 203 203 203 3עד 100 גרם1 1 2

30 604 704 204 004 4למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2 1 2

60 006 607 607 206 6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם3 1 2

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

19 452 142 092 062 2עד 20 גרם1 2 2

45 712 472 362 302 2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2 2 2

86 142 993 772 702 2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3 2 2

87 193 284 814 663 3למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם4 2 2

98 375 946 976 685 5למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם5 2 2

משלוח איגרת אוויר3 
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

קבוצת ארצות לפי לוח א' בתוספת 
השלישית 

1234567

5 703 904 605 606 909 205 20

בוטל 4 

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

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

מסוג חריג יחידני, לכל יחידה שמשקלה5 - 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 -

49 701 0עד 50 גרם1 2 1

55 741 0למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2 2 1

69 821 0למעלה מ–100 גרם עד 150 גרם3 2 1

72 831 0למעלה מ–150 גרם עד 200 גרם4 2 1

17 232 1למעלה מ–200 גרם עד 250 גרם5 2 1

82 872 1למעלה מ–250 גרם עד 300 גרם6 2 1

93 003 3למעלה מ–300 גרם עד 350 גרם7 2 1

__________
לעניין התשלום בעד פרט משנה זה ומועד עדכונו, ראה תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה   5
ותוקנו   879 עמ'  התשע"ב,  בק"ת  שפורסמו  התשע"ב-2012,  שעה(,  )הוראת  לחוק(  ו–)ג(  37)א(  סעיף  לפי 

בק"ת התשע"ג, עמ' 1274 
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92 915 4למעלה מ–350 גרם עד 400 גרם8 2 1

75 786 5למעלה מ–400 גרם עד 500 גרם9 2 1

70 377 6למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם10 2 1

03 129 7למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם11 2 1

משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים 2  
לשימוש עיוורים בלבד 

בלא תשלום

משלוח רשום של דבר דואר, למעט משלוח של כתבים 3 
ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 -

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

9 60

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

יחידה  שמשקלה -

00 10עד 200 גרם1 2 3

40 11למעלה מ–200 גרם עד 500 גרם2 2 3

50 16למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם3 2 3

30 18למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם4 2 3

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

7 14

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

51 7עד 200 גרם1 4 3

93 8למעלה מ–200 גרם עד 500 גרם2 4 3

98 13למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם3 4 3

80 15למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם4 4 3

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

10 20עד 50 גרם1 5 3

47 20למעלה מ–50 גרם עד 200 גרם2 5 3

90 21למעלה מ–200 גרם עד 500 גרם3 5 3

94 26למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם4 5 3

77 28למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם5 5 3

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

כמפורט בפרט 2 - 

בטופס 1 4 מסירה  אישור  או  תקני  מסירה  אישור 
90 2שאישרה החברה

50 5אישור מסירה אחר 2 4
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

משלוח דואר בשירות "דואר 24"6 - מהיום ליום העבודה 5 
הבא שבו מתבצעת חלוקת דואר - 

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

30 3עד 50 גרם1 1 5

90 3למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2 1 5

30 6למעלה מ–100 גרם עד 350 גרם37 1 5

90 9למעלה מ–350 גרם עד 500 גרם48 1 5

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

1, לכל יחידה מהיחידה הראשונה שמשקלה - 

80 2עד 50 גרם1 2 5

40 3למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2 2 5

בוטל 6 

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

מסרים בדיוור -

בבית דואר - 1 7

90 3עמוד ראשון1 1 7
בתשלום במזומן או 

באמצעות כרטיס אשראי

00 2כל עמוד נוסף2 1 7

30 1מסר שלא הועבר לנמען בשל מען שגוי2 7

אישור מסירת מסר לשולח - עד 10 מסרים - 8 

90 2בדואר רגיל1 8

90 3שידור לציוד קצה2 8

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

8 10

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

00 6עמוד ראשון1 10
התשלום בידי הנמען

30 1כל עמוד נוסף2 10
התשלום בידי הנמען

__________
בכפוף לתנאי השירות   6

שירות זה נקבע לראשונה בק"ת התשע"ג, עמ' 1271 וטרם נקבע לו תעריף בסיס   7

שירות זה נקבע לראשונה בק"ת התשע"ג, עמ' 1271 וטרם נקבע לו תעריף בסיס   8
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בוטל 11 

בוטל 12 

בוטל 13 

בוטל 14 

40 9בדיקת מסמכים - לכל יום15 

סימן ג': שירותים שונים

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למען אחר9 -16 

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

בלא תשלוםעד תום ארבעת החודשים הראשונים1 1 16

מתום ארבעת החודשים הראשונים עד תום 2 1 16
90 88עשרה חודשים 

בעד כל שישה חודשים נוספים עד תום שנה 3 1 16
80 376ועשרה חודשים מיום רישום הבקשה להפניה

40 504בעד כל שישה חודשים נוספים4 1 16

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

בלא תשלוםעד תום ארבעת החודשים הראשונים1 2 16

מתום ארבעת החודשים הראשונים עד תום 2 2 16
10 69עשרה חודשים

בעד כל שישה חודשים נוספים עד תום שנה 3 2 16
40 318ועשרה חודשים מיום רישום הבקשה להפניה

00 433בעד כל שישה חודשים נוספים4 2 16

בלא תשלוםממען מגורים או תא דואר פרטי אל תא דואר3 16

40 9מסירת דבר דואר שהתשלום בעד תכולתו הוא בגוביינה17 

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

הדואר

40 9חיפוש דואר לשם מסירתו בבית הדואר19 

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

יום

9 40

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

9 40

__________
לגבי בקשה להפניית דברי דואר המוגשת בידי מי שאינו רשום כבעל זכות השימוש בתא הדואר יחולו,   9

בהתאמה, כל התשלומים הקבועים בפרט זה 
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התשלום המוטל על החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפנייתה למען אחר22 
משלוח אותה חבילה

40 9העתק קבלה23 

40 9אריזה מחדש של חבילה לפני מסירתה24 

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 40

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

100 לפחות -

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

80 1עד 50 גרם1 1 26

10 2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2 1 26

20 2למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם3 1 26

10 3למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם4 1 26

40 4למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם5 1 26

70 5למעלה מ–1 ק"ג עד 5 ק"ג6 1 26

10 7למעלה 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

80 1למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם4 2 26

20 3למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם5 2 26

30 4למעלה מ–1 ק"ג עד 5 ק"ג6 2 26

70 5למעלה מ–5 ק"ג עד 20 ק"ג7 2 26

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

יום או חלק ממנו 

9 40

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

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

20 152לתקופה של שנה המתחילה ב–1 בחודש ינואר1 29
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90 12לכל חודש או חלק ממנו עד ל–1 בחודש ינואר2 29

40 78החלפת שק נעול3 29

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

70 50368 195לתקופה של שנה המתחילה ב–1 בחודש ינואר1 30

40 00655 357לתקופה של שנתיים שתחילתה ב–1 בחודש ינואר2 30

בחודש 3 30 ב–1  שתחילתה  שנים  שלוש  של  לתקופה 
60 80958 520ינואר

80 6032 17לכל חודש או חלק ממנו עד 1 בחודש ינואר4 30

50 44החלפת 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 40

בלא תשלוםמתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה32 

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

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

70 4 לכל 1,000 שקלים 
חדשים או חלק מהם 

מערכו של דבר הדואר, 
בתוספת דמי הדואר

50 16 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
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70 2011 17בגישה ישירה של החברה למאגר המידע1 34

בתוספת תשלום לבעל 
המאגר בשיעור שנקבע

70 2011 17באמצעות אחר שהוא בעל גישה למאגר המידע2 34

בתוספת תשלום לבעל 
המאגר ולבעל הגישה לו, 

בשיעורים שנקבעו

שיעור התשלום הקבוע משלוח המסר למזמין השירות3 34
בתקנות אלה, לפי סוג 

המשלוח, שביקש מזמין 
השירות ויעדו

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 -

60 006 607 607 206 6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם1 1 1

30 9012 9012 4014 7012 11למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם2 1 1

60 9024 8028 2033 3028 20למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם3 1 1

50 9011 6011 8014 0011 11על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם4 1 1

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

98 375 946 976 685 5למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם1 2 1

57 068 239 6210 168 8למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם2 2 1

16 7511 5211 2813 6511 10למעלה מ–750 גרם עד 1,000 גרם3 2 1

05 7815 4615 2618 3715 14למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 גרם4 2 1

23 1520 0321 5725 3420 19למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 גרם5 2 1

חלק 6 2 1 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
56 9411 3411 8114 1211 11מהם
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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 -

30 9012 9012 4014 7012 11למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם1 1 2

60 9024 8028 2033 3028 20למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם2 1 2

חלק 3 1 2 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
50 9011 6011 8014 0011 11מהם

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

57 068 239 6210 168 8למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם1 2 2

16 7511 5211 2813 6511 10למעלה מ–750 גרם עד 1,000 גרם2 2 2

05 7815 4615 2618 3715 14למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 גרם3 2 2

23 1520 0321 5725 3420 19למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 גרם4 2 2

חלק 5 2 2 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
56 9411 3411 8114 1211 11מהם

משלוח גלויה3 

קבוצת ארצות לפי לוח ד' בתוספת השלישית 

12345

3 203 203 203 203 20

משלוח דבר דפוס - 4 

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

20 203 203 203 203 3עד 100 גרם 1 1 4

30 604 704 204 004 4למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2 1 4

60 006 607 607 206 6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם3 1 4

30 9012 9012 4014 7012 11למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם4 1 4

60 9024 8028 2033 3028 20למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם5 1 4

חלק 6 1 4 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
50 9011 6011 8014 0011 11מהם
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

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

19 452 142 092 062 2עד 20 גרם 1 2 4

45 712 472 362 302 2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2 2 4

86 142 993 772 702 2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3 2 4

87 193 284 814 663 3למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם4 2 4

98 375 946 976 685 5למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם5 2 4

57 068 239 6210 168 8למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם6 2 4

16 7511 5211 2813 6511 10למעלה מ–750 גרם עד 1,000 גרם7 2 4

05 7815 4615 2618 3715 14למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 גרם8 2 4

23 1520 0321 5725 3420 19למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 גרם9 2 4

חלק 10 2 4 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
56 9411 3411 8114 1211 11מהם

לשק ישיר של דברי דפוס למען אחד -3 4

קבוצת ארצות לפי לוח ה' בתוספת השלישית 

123456789

00 20128 20227 90142 40108 3094 5073 5061 3052 43עד 5 ק"ג1 3 4

50 0014 5016 3014 5014 8015 0013 7012 5013 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

80 90126 90225 60140 10107 0093 2072 2060 0051 42עד 5 ק"ג1 4 4

50 0014 5016 3014 5014 8015 0013 7012 5013 12לכל ק"ג נוסף או חלק ממנו2 4 4

משלוח חבילה10 - 5 

קבוצת ארצות לפי לוח ו' בתוספת השלישית 

123456789

60 4065 2086 9079 6076 7071 0067 4063 5060 52עד 1/2 ק"ג1 5

10 302 801 901 501 201 102 102 502 2לכל 1/2 ק"ג נוסף או חלק ממנו2 5

משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים 6 
לשימוש עיוורים בלבד 

בלא תשלום

__________
לעניין מגבלות בדבר משקל מרבי, מידות או תנאים אחרים הנוגעים לשירות, של חבילות שמתקבלות   10

בדרך הים והיבשה לארצות מסוימות - ראה במדריך הדואר 
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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 -

20 205 909 606 605 904 703 5עד 100 גרם1 1 7

7 1 2 250 עד  גרם  מ–100  למעלה 
60 309 7021 5013 9010 307 706 6גרם

7 1 3 500 עד  גרם  מ–250  למעלה 
30 1017 8040 4025 8019 4013 5010 11גרם

7 1 4 750 עד  גרם  מ–500  למעלה 
70 2026 5063 8039 3029 7021 5015 17גרם

7 1 5 1,000 עד  גרם  מ–750  למעלה 
50 5035 3086 7053 1039 1028 6021 23גרם

למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 6 1 7
30 8048 60120 2073 7054 1037 4028 31גרם

למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 7 1 7
70 4065 10167 00101 8074 4050 0037 42גרם

או 8 1 7 נוספים  גרם   1,000 כל  על 
20 5035 2093 7055 3036 8027 2018 19חלק מהם

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

87 922 243 923 722 542 452 2עד 20 גרם1 2 7

56 733 325 714 243 913 882 2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2 2 7

למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3 2 7
3 663 604 215 166 359 164 84

7 2 4 250 עד  גרם  מ–100  למעלה 
42 738 0118 2312 919 516 845 5גרם

7 2 5 500 עד  גרם  מ–250  למעלה 
30 1415 9137 0522 0917 1712 059 10גרם

7 2 6 750 עד  גרם  מ–500  למעלה 
99 3223 6460 9336 6626 8118 3813 15גרם

7 2 7 1,000 עד  גרם  מ–750  למעלה 
75 6632 4783 8750 2836 5025 7518 20גרם

למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 8 2 7
66 1345 89118 5470 0351 3935 6625 28גרם

למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 9 2 7
14 7863 50164 4098 2171 7248 3734 39גרם
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או 10 2 7 נוספים  גרם   1,000 כל  על 
23 5035 1993 7455 2636 7527 1618 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

20 60157 90440 80252 70163 90118 6072 73עד 5 ק"ג1 8

20 5035 1093 7055 2036 7027 1018 19לכל ק"ג נוסף או חלק ממנו2 8

משלוח חבילה11 - 9 

קבוצת ארצות לפי לוח ב' בתוספת השלישית 

12345

עד 1/2 ק"ג -1 9

80 4076 8091 2082 1071 62עד 10 חבילות במשלוח1 1 9

07 6154 0368 4660 3848 39מ–11 חבילות במשלוח2 1 9

כל 1/2 ק"ג נוסף או חלק ממנו - 2 9

60 5014 508 2012 7017 9עד 10 חבילות במשלוח1 2 9

58 5214 528 1912 6617 9מ–11 חבילות במשלוח2 2 9

משלוח עיתון מאת המערכת של העיתון - 10 

קבוצת ארצות לפי לוח ג' בתוספת השלישית 

123

00 701 500 0לכל 15 גרם או חלק מהם

המיועדים 11  לעיוורים  ואבזרים  כתבים  משלוח 
לשימוש עיוורים בלבד -

קבוצת ארצות לפי לוח ג' בתוספת השלישית 

123

70 007 505 2לכל 500 גרם או חלק מהם

סימן ג': שירותים שונים 

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

40 4רישום דבר דואר12 

10 19רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד13 

00 9מסירה מיוחדת )אקספרס( של דבר דואר14 

__________
לעניין מגבלות בדבר משקל מרבי, מידות או תנאים אחרים הנוגעים לשירות, של חבילות שמתקבלות   11

בדרך האוויר לארצות מסוימות - ראה במדריך הדואר 
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

50 1אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום15 

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

00 7בחוץ לארץ

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

ארץ המוצא

7 00
בתוספת התשלום של דמי 

הביול החסרים

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

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

70 108הערה: שירות זה ניתן רק בסניפי הדואר שנקבעו לכך

00 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 36עד 1 ק"ג1 20

10 3לכל 1 ק"ג נוסף או חלק ממנו2 20

30 6שובר תשובה בין–לאומי21 

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

50 גרם

1 80

משלוח מבוטח של דבר דואר -23 

70 3 לכל 1,000 שקלים חדשים לכל דבר דואר, למעט דבר דואר כאמור בפרט 2 11223 23

או חלק מהם מערכו של דבר 

הדואר, בתוספת דמי הדואר

70 12 לכל 1,000 שקלים חדשים לכל דבר דואר המכיל תכשיטים213 23

או חלק מהם מערכו של דבר 

הדואר, בתוספת דמי הדואר

סימן ד': שירות העברת מסרים לחוץ לארץ

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

בוטל24 

קבלת מסר להעברה בפקסימילה לחוץ לארץ14 - עד 10 מסרים במשלוח -25 

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

__________
במסגרת שירות ליצואן, למעט שירות חבילות   12

במסגרת שירות ליצואן בלבד, למעט שירות חבילות   13

בכפוף לקיום השירות בארץ היעד   14
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

מסמך המכיל 
רק מילים 
כתובות 

להקלדה על ידי 
מסמך אחרפקיד הדואר

בתשלום במזומן או באמצעות 
כרטיס אשראי

לאירופה -1 1 25

00 809 16עמוד ראשון1 1 1 25

10 404 8כל עמוד נוסף2 1 1 25

לארצות הברית וקנדה -2 1 25

00 809 14עמוד ראשון1 2 1 25

10 604 6כל עמוד נוסף2 2 1 25

לשאר הארצות -3 1 25

00 409 20עמוד ראשון1 3 1 25

10 104 10כל עמוד נוסף2 3 1 25

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

20 22עמוד ראשון1 2 25
בתשלום במזומן או באמצעות 

כרטיס אשראי

20 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 -

30 4017 מילים ראשונות1 3 25
בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

16 0 ולא למעלה מ–00 40 כל מילה נוספת2 3 25
שקלים חדשים לעמוד

בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק למסירה לידי הנמען, לכל 4 25
הארצות -

90 4023 מילים ראשונות או חלק מהן1 4 25
בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי
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16 0 ולא למעלה מ–00 50 כל מילה נוספת2 4 25
שקלים חדשים לעמוד

בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

00 7הכנת העתק של מסר - לכל מסר26 

00 7"מסר שלא הועבר לנמען בשל מען או מספר שגוי27 

כ"ד בתמוז התשע"ג )2 ביולי 2013(
ה ל י מ ש ן  ו מ י מ )חמ 3-2168(  

המנהל הכללי )בפועל( של משרד התקשורת   




