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תקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )אגרות 
כניסה לגנים ולשמורות( )תיקון(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9, 41ט)א( ו–66 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים 
והגנים  הטבע  לשמירת  הרשות  הצעת  לפי  התשנ"ח-11998,  הנצחה,  ואתרי  לאומיים 
הלאומיים, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב, 

התשמ"ה-21985, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה )אגרות כניסה   .1
לגנים ולשמורות(, התשנ"ח-31998 )להלן - התקנות העיקריות(, בתקנה 2)ג(, בסופה 
יבוא "ואולם הנחה כאמור לא תינתן בעד שימוש ברכבל באתר מצדה כמפורט בטור 

ה' בחלק א' לתוספת הראשונה".

בתקנה 2א לתקנות העיקריות -  .2
בתקנת משנה )א(, במקום "בטור ד'" יבוא "בטור ג'";  )1(

בתקנת משנה )ג(, במקום "בטור ד'" יבוא "בטור ג'";  )2(

במקום תקנת משנה )ד( יבוא:  )3(

")ד( פטור מתשלום אגרת כניסה והנחה בתשלום אגרת כניסה לסוגי מבקרים 
שנקבעו לפי תקנה 4 או 5, לפי העניין, יחולו על כניסה לאתר לאומי הקסטל."

בתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, בחלק א', בטבלה -  .3
בטור ד', המילה "הקסטל" - תימחק;  )1(

בטור הימני -  )2(

השורה שראשיתה במילה "מבוגרים" - תימחק, ובשורה שלאחריה, במקום  )א( 
"לבודד" יבוא "מבוגר".

שלאחריה,  ובשורה  תימחק,   - ונוער"  "ילדים  במילה  שראשיתה  השורה  )ב( 
במקום "לבודד" יבוא "ילד";

כרטיס  בעלי  ו"**  מנוי"  "*בעלי  בקבוצה",  "ליחיד  במילים  שראשיתן  השורות   )3(
אישי" - יימחקו;

בטור ה', במקום האמור בו יבוא:  )4(

טור ה'

 "מצדה )כולל רכבל
דו–כיווני(

מצדה - כניסת שביל 
הנחש; כניסת שביל 

הסוללה
 מצדה )כולל רכבל

חד–כיווני(

793260מבוגר 

461832ילד 

רכב, חניונים וכלי שיט

-רכב נוסעים

-מיניבוס

-אוטובוס

-"  כלי שיט

תיקון תקנה 2

תיקון תקנה 2א

תיקון התוספת 
הראשונה

ס"ח התשנ"ח, עמ' 202; התש"ע, עמ' 606.   1

2 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

3 ק"ת התשנ"ח, עמ' 1343; התשע"ח, עמ' 1896.
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בסופה, השורות המסומנות בכוכביות - יימחקו.  )5(

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -  .4
בכל מקום, המילה "בודד" - תימחק;  )1(

במקום פריט 4ג יבוא:  )2(

"4ג. משרת בשירות לאומי המציג תעודת מתנדב יקבל הנחה בשיעורים אלה:

לאומי  גן  או  טבע  בשמורת  לילד  הקבועה  הכניסה  אגרת  את  ישלם  )א( 
שבטורים א', ב' ו–ה' בחלק א' לתוספת הראשונה;

ישלם את אגרת השהייה בחניון לילה הקבועה לילד כאמור בחלק ב'  )ב( 
לתוספת הראשונה.";

אחרי פרט 4ג יבוא:  )3(

חינוך,  מוסד  של  פעילות  במסגרת  שנים,   18 עד  שגילו  חניך,  או  "4ד. תלמיד 
לפי  מתוקצבת  או  הנתמכת  אחרת,  חינוכית  מסגרת  או  נוער,  תנועת  מעון, 
בכיר  אגף  של  אישורו  את  שקיבלה  או  התשמ"ה-41975,  התקציב,  יסודות  חוק 
הכניסה  מאגרת  הנחה  יקבל  החינוך,  במשרד  חירום  ושעת  בטיחות  לביטחון, 

בשיעורים כמפורט להלן: 

לתוספת  א'  בחלק  ו–ה'  ב'  בטורים  המפורטים  לאתרים  בכניסה  )א( 
 50 של  בשיעור  הנחה   - מצדה  באתר  ברכבל  שימוש  למעט  הראשונה, 

אחוזים מאגרת הכניסה לילד;

 - הראשונה  לתוספת  א'  בחלק  ג'  בטור  המפורטים  לאתרים  בכניסה  )ב( 
הנחה בשיעור של 20 אחוזים מאגרת הכניסה לילד.

לעניין זה -

"מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-51949;

או  רווחה  שיקום,  לצורכי  חניכים  או  תלמידים  למגורי  המשמש  מקום   - "מעון" 
טיפול;

"פעילות" - פעילות הכוללת 10 תלמידים או חניכים לפחות;

"תנועת נוער" - תנועת נוער המוכרת על ידי משרד החינוך בהתאם לרשימה 
המפורסמת באתר האינטרנט של משרד החינוך."

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
)חמ 3-2430-ת1(

ן י ק ל א ב  א ז  
השר להגנת הסביבה  

ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.  4

ס"ח התש"ט, עמ' 287.  5

תיקון התוספת 
השלישית
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הודעת הטלגרף האלחוטי )אגרות(, התשע"ט-2018

בתוקף סמכותי לפי תקנה 21 לתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות(, 
התשמ"ז-11987 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עקב עליית מדד המחירים לצרכן של חודש אוקטובר 2018 לעומת מדד המחירים לצרכן   .1
י"א  עד  ב'  בחלקים  האגרות  סכומי  יהיו  של 1.5%,  בשיעור  אוקטובר 2017,  חודש  של 

שבתוספת לתקנות, מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, כלהלן:

"חלק ב' - תחנות עסק

האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
בעד רישיון לכל 
תחנת קשר בעסק

בעד הקצאת תדרים 
ברוחב פס של 12.5 
קילו הרץ, לכל תדר

1. עסק 
בלישה

אלחוטי  קשר  שירות  למתן  תחנה 
בעל  של  לתחנותיו  או  מנוי  לתחנות 
הרישיון באמצעות קבוצה של ממסרים 
מערכת  ידי  על  מתואמת  שפעולתם 

בקרה

60013,000

2. עסק 
ממסרים

אלחוטי  קשר  שירות  למתן  תחנה 
להרחבת טווחי הקשר של תחנות מנוי 

או של תחנותיו של בעל הרישיון

60013,000

אלחוטי3. עסק שירות קשר  שירות  למתן   תחנה 
דו–כיווני לתחנות מנוי

60013,000

4. עסק 
השכרה

לתדר שאינו -תחנה עסקית להשכרת תחנות
משותף 13,000

-----------
לתדר משותף 2,600

של 5. עסק מוקד מוגדר  מוקד  שירות  למתן  תחנה 
אותות פיקוד ובקרה לתחנות מנוי או 
שמספרן  הרישיון  בעל  של  לתחנותיו 

עולה על 23*

לתדר שאינו 600
משותף 13,000

-----------
לתדר משותף 

2,600

6. עסק 
שירותי זימון

אלחוטי קשר  שירות  למתן   תחנה 
חד–כיווני לזימון, לתחנות מנוי

60013,000

7. עסק איכון 
ואיתור כלי רכב

תחנה למתן שירות מוגדר של אותות 
פיקוד ובקרה לאיכון ואיתור כלי רכב 
מגה–  959.99 עד  בתדר  מנוי,  לתחנות 

הרץ

לתדר שאינו 600
משותף 13,000

-----------
לתדר משותף 2,600

8. עסק איכון 
ואיתור כלי רכב

אותות  של  מוגדר  שירות  למתן  תחנה 
רכב  כלי  ואיתור  לאיכון  ובקרה  פיקוד 
על 959.99  העולה  בתדר  מנוי,  לתחנת 

מגה–הרץ, על בסיס משני

לכל 1 מגה–הרץ 600
25,300

שינוי שיעור 
האגרות בתוספת

ק"ת התשמ"ז, עמ' 915; התשע"ח, עמ' 348.  1
* בעד כל אחת מתחנותיו של בעל הרישיון, עד 23 תחנות, ישלם בעל הרישיון אגרה לפי פרט 6 בחלק ד'.
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האגרה לשנה אחת בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
בעד רישיון לכל 
תחנת קשר בעסק

בעד הקצאת תדרים 
ברוחב פס של 12.5 
קילו הרץ, לכל תדר

 9. ערוץ עזר
 TALK(

)AROUND

תחנות  בלעדי  באופן  המשמש  ערוץ 
עסק  של  נישאות  או  ניידות  מנוי 
ושאינו  קצרים,  קשר  לטווחי  בלישה, 

פועל באמצעות ממסר

-13,000

10. עסק גבייה 
אלקטרונית של 

אגרה

גבייה  של  שירות  למתן  קבועה  תחנה 
אגרה  בכבישי  אגרה  של  אלקטרונית 
ובנתיבי אגרה, על ידי שידור או קליטה 

של אותות פיקוד או בקרה -

לכל 1 מגה–הרץ

מגה–הרץ   922 על  העולה  1. בתדר 
ונמוך מ–931 מגה–הרץ, על בסיס משני;

3,2005,400

מגה–הרץ   5795 על  העולה  2. בתדר 
ונמוך מ–5815 מגה–הרץ.

1,0501,050

חלק ג' - תחנות עסק רט"ן
האגרה לשנה אחת בשקלים חדשיםהגדרה ותיאורסוג הרישיון

בעד רישוי והקצאת תדרים לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–הרץ*

1. עסק 
רט"ן )רדיו 
טלפון נייד(

 מערכת המשמשת
למתן שירותי רט"ן 

בשיטה התאית 
והפועלת בתחום 

 התדרים עד 3.8
גיגה הרץ

)א( בעל עסק 
רט"ן שהוקצו 
לו לראשונה 

תדרי רדיו 
 כלשהם

לצורך מתן 
שירותי רט"ן

בעד השנה הראשונה 
ממועד ההקצאה

השנייה  השנה  בעד 
ממועד ההקצאה 

בעד השנה השלישית 
ממועד ההקצאה

הרביעית  השנה  בעד 
ממועד ההקצאה

 בעד השנה החמישית
ממועד ההקצאה ובעד 

כל שנה שאחריה

205,300 
 

410,200
 

**615,300

 **820,400 

1,025,900

 )ב( בעל עסק רט"ן שהוקצו לו תדרים
לצורך הרחבת רישיון כללי משולב למתן 

שירותי רט"ן בשיטה התאית, שניתן 
לו לפי חוק התקשורת )בזק ושידורים(, 

התשמ"ב-21982, ולפי הפקודה

1,025,900

* לעניין פרט זה -
בעד  רק  והקצאתם  תדרים  הועדת  ובעד  חידושו  או  רישיון  בעד  אגרה  בתשלום  יחויב  רישיון  )1( בעל 
הרישיון שניתן לו והתדרים שהוקצו לו, ולא יחויב בתשלום אגרה כאמור בעד רישיון שניתן לבעל רישיון 
רט"ן אחר ובעד שימוש בתדרים שהוקצו לבעל רישיון רט"ן אחר ואשר בהם הותר לו לעשות שימוש במוקדי 

הרדיו התאיים שלו באמצעות בעל רישיון תשתית רדיו סלולרית;
)2( בעל רישיון יחויב בתשלום אגרה ממועד הקצאת התדר, אף אם הרישיון הוענק או תוקן קודם למועד 

ההקצאה.
** לעניין מי שחלה עליו הוראת המעבר שבתקנה 2 לתקנות הטלגרף האלחוטי )רישיונות, תעודות ואגרות( )תיקון(, 
התשע"ה-2015, שפורסמו בקובץ תקנות 7537, התשע"ה, עמ' 1421, הסכום המעודכן לגבי השנה השלישית ממועד 

ההקצאה הוא 572,000 שקלים חדשים, ולגבי השנה הרביעית ממועד ההקצאה הוא 762,700 שקלים חדשים.

ס"ח התשמ"ב, עמ' 218; התשע"ד, עמ' 813.  2
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בעד רישיון לכל בעל עסק

בעד 
הקצאת 

חדרים

2. עסק 
תשתית רדיו 

סלולרית

מערכת המשמשת למתן 
שירותי תשתית רדיו 
סלולרית לבעל עסק 
רט"ן על ידי שימוש 

בתדרים שהוקצו לבעלי 
עסק רט"ן שונים

600-

חלק ד' - תחנות חד–מגמיות )סימפלקס(

הגדרה ותיאורסוג הרישיון

אגרת רישוי והקצאת תדרים 
ברוחב פס של 12.5 קילו–הרץ 

בשקלים חדשים לשנתיים

1. תחנה 
קבועה

תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום קשר אלחוטי 
ממקום קבוע

275

תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום קשר אלחוטי 2. תחנה ניידת
בעת תנועה והמותקנת בתוך כלי רכב

275

3. תחנה 
נישאת

תחנה הפועלת בתדר יחיד לקיום קשר 
אלחוטי בעת תנועה והנישאת בידי אדם

275

לכל תחנה ברשת 275כמוגדר בתקנה 41. רשת תחנות

5. רשת זימון 
פרטית

תחנה למתן קשר אלחוטי חד–כיווני לזימון, 
לתחנותיו של בעל הרישיון

לתדר שאינו משותף 
25,300

-----------
לתדר משותף 2,600

תחנה למתן שירות מוקד של אותות פיקוד ובקרה 6. תחנת מוקד
לתחנות מנוי או לתחנותיו של בעל הרישיון, עד 

23 תחנות

275

חלק ה' - תחנות ים ואוויר

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
אגרת רישוי והקצאת תדרים 

בשקלים חדשים לשנתיים

1. תחנת כלי 
שיט*

תחנה ניידת לקיום קשר אלחוטי-ימי המותקנת 
בכלי שיט -

א. שתפוסתו ברוטו עד 20 טונות

ב. שתפוסתו ברוטו 20 עד 100 טונות

ג. שתפוסתו ברוטו עולה על 100 טונות

105

580

860

580תחנה קבועה ביבשה לקיום קשר אלחוטי עם כלי שיט2. תחנת חוף

של 3. תחנה ימית התדרים  בתחום  הפועלת  נישאת,  תחנה 
השירות הימי, לקיום קשר אלחוטי עם כלי שיט

580
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הגדרה ותיאורסוג הרישיון
אגרת רישוי והקצאת תדרים 

בשקלים חדשים לשנתיים

4. תחנת כלי 
טיס*

אלחוטי-אווירי  קשר  לקיום  ניידת  תחנה 
המותקנת בכלי טיס -

א. שמשקלו המורשה להמראה עד 2,000 
קילוגרם

ב. שמשקלו המורשה להמראה 2,000 עד 
5,700 קילוגרם

ג. שמשקלו המורשה להמראה עולה על 
5,700 קילוגרם

105

580

860

תחנה קבועה ביבשה לקיום קשר אלחוטי עם 5. תחנת קרקע
כלי טיס

580

6. תחנה 
אווירית

הפועלת  אלחוטי  קשר  לקיום  נישאת  תחנה 
בתחום התדרים של השירות האווירי

580

7. בטל.

8. תחנת 
משואות רדיו 

וניווט

תחנה קבועה לניווט תחנות ניידות, ימיות או 
אוויריות, באמצעות משואות רדיו

580

תחנה קבועה או ניידת, לרבות תחנה בשירות 9. תחנת מכ"ם
רדיו  גלי  באמצעות  מיקום  לקביעת  היבשתי, 

או למטרת חיזוי מזג אוויר

580

10. תחנת עזר 
לנחיתה באמצעות 

מכשירים

תחנה קבועה לניווט כלי טיס נוחתים, הכוללת 
משדר, אחד או יותר

580

הותקנה בכלי השיט או בכלי הטיס מערכת לפי פרט 3 שבחלק ח', ישלם בעל הרישיון אגרה לפי חלק   *

ה' בלבד.

חלק ו' - קווי נל"ן )נקודה לנקודה(

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
בעד רישיון לכל 

בעד הקצאת תדריםתחנת קשר

א. תדרים עד 1 גיגה–הרץ

1. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
עד 1 גיגה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות*

600 12.5 ברוחב  תדרים  פס  לכל 
קילו–הרץ -

)א( קו שאינו ארוך מ–60 ק"מ 
10,000 -

 - ק"מ  מ–60  ארוך  )ב( קו 
13,000

* לעניין פרט זה - אורך הקו הוא סך כל המרחקים האוויריים של קווי הנל"ן האלחוטיים הפועלים באותו 
פס תדרים.
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
בעד רישיון לכל 

בעד הקצאת תדריםתחנת קשר

ב. מיקרוגל
2. קו נל"ן 

אלחוטי הפועל 
בתחום התדרים 

העולה על 1 
גיגה–הרץ עד 3 

גיגה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן -

)א( קו שאינו ארוך מ–10 ק"מ 
47,500 -

)ב( קו ארוך מ–10 ק"מ ואינו 
ארוך מ–30 ק"מ - 97,000

 - ק"מ  מ–30  ארוך  )ג( קו 
145,800

3. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 3 

גיגה–הרץ עד 4.5 
גיגה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
 - קו  לכל  נל"ן,  קו  בכל  הרץ 

34,300

4. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 4.5 

גיגה–הרץ עד 8.5 
גיגה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
 - קו  לכל  נל"ן,  קו  בכל  הרץ 

1,100

5. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 8.5 
גיגה–הרץ עד 
11.7 גיגה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן, לכל קו - 940

6. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 11.7 

גיגה–הרץ עד 
15.5 גיגה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן, לכל קו - 760

7. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 15.5 

גיגה–הרץ עד 20 
גיגה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן, לכל קו - 510
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
בעד רישיון לכל 

בעד הקצאת תדריםתחנת קשר

8. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 20 

גיגה–הרץ עד 30 
גינה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן, לכל קו - 300

9. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 30 

גינה–הרץ עד 40 
גינה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן, לכל קו - 145

10. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 40 

גינה–הרץ עד 50 
גינה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן, לכל קו - 110

11. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 50 

גינה–הרץ עד 65 
גינה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן, לכל קו - 76

12. קו נל"ן 
אלחוטי הפועל 

בתחום התדרים 
העולה על 65 

גינה–הרץ עד 90 
גינה–הרץ

שתי  בין  אלחוטי  קו 
תחנות קבועות

לכל פס תדרים ברוחב 1 מגה–600
הרץ בכל קו נל"ן, לכל קו - 9

ג. שימוש חוזר בקווי נל"ן אלחוטיים

13. מספר קווי נל"ן אלחוטיים 
העולה על 4 קווים

קו 600 לכל  האגרה  משיעור   ×%
נל"ן 

שבהן  הפעמים  מספר   -  "n"
נעשה שימוש חוזר באותו תדר 

ובלבד ש"n" גדול מ–4.

 
 
 
 

 : 

הרץ -גיגה 41על 
 הרץ-גיגה 51עד 

 

251 

קו נל"ן אלחוטי  .21
הפועל בתחום 

התדרים העולה 
הרץ -גיגה 51על 
 הרץ-גיגה 61עד 

 

קו אלחוטי בין שתי 

 תחנות קבועות
 2לכל פס תדרים ברוחב  681

הרץ בכל קו נל"ן, -מגה
 -לכל קו 

216 

קו נל"ן אלחוטי  .22
הפועל בתחום 

התדרים העולה 
הרץ -גיגה 61על 
 הרץ-גיגה 76עד 

 

קו אלחוטי בין שתי 

 תחנות קבועות
 2לכל פס תדרים ברוחב  681

הרץ בכל קו נל"ן, -מגה
 -לכל קו 

83 

קו נל"ן אלחוטי  .23
הפועל בתחום 

התדרים העולה 
הרץ -גיגה 76על 
 הרץ-גיגה 1:עד 

 

קו אלחוטי בין שתי 

 תחנות קבועות
 2לכל פס תדרים ברוחב  681

הרץ בכל קו נל"ן, -מגה
 -לכל קו 

: 

 
 שימוש חוזר בקווי נל"ן אלחוטיים .ג

 5מספר קווי נל"ן אלחוטיים העולה על  .24
 קווים

 

075 X%  משיעור האגרה לכל
  -קו נל"ן 

 

3
1

)
5.4

(

1
n

x 

 
"n" -  מספר הפעמים

שבהם נעשה שימוש חוזר 

" nבאותו תדר ובלבד ש"
 .5 -גדול מ

 
 ד. שימוש בקיטוב נוסף על גבי קו נל"ן אלחוטי 

הרץ לקווי נל"ן אלחוטיים שנעשה בהם שימוש בקיטוב נוסף -גיגה   2הקצאת תדרים בתחום העולה על 
 באותו תדר  

קו נל"ן אלחוטי הפועל בתחום התדרים  . 25
בחלק זה לפי  23עד  3בהתאם לפרטים 

 לעניין קיטוב נוסף -העניין 

משיעור האגרה  91% -
, 23עד  3הקבוע בפרטים 
 יין  בחלק זה לפי הענ

 ה. מערכות גישה אלחוטיות קבועות

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: 801-02-2018-001335, התקבל ב - 31/12/2018



קובץ התקנות 8137, כ"ג בטבת התשע"ט, 31.12.2018  1684

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
בעד רישיון לכל 

בעד הקצאת תדריםתחנת קשר

ד. שימוש בקיטוב נוסף על גבי קווי נל"ן אלחוטיים
בהם  שנעשה  אלחוטיים  נל"ן  לקווי  גיגה–הרץ   1 על  העולה  בתחום  תדרים  הקצאת 

שימוש חוזר באותו תדר

בתחום  הפועל  אלחוטי  נל"ן  14. קו 
התדרים בהתאם לפרטים 2 עד 12 בחלק 

זה לפי העניין - לעניין קיטוב נוסף

הקבוע - האגרה  משיעור   80%
בפרטים 2 עד 12, בחלק זה לפי 

העניין

ה. מערכות גישה אלחוטיות קבועות

15. מערכת 
גישה אלחוטית 
קבועה בפריסה 

 )WLL( תאית
או מערכת רדיו 
כפרי, הפועלות 

בתחום אחד 
מתדרים אלה:

)א( העולה 
על 1 גיגה–הרץ 

ושאינו עולה על 
2 גיגה–הרץ;

)ב( העולה על 
2.4 גיגה–הרץ 

ושאינו עולה על 
2.7 גיגה–הרץ;

)ג( העולה על 
3.4 גיגה–הרץ 

ושאינו עולה על 
3.6 גיגה–הרץ;

)ד(  בטל.

רשת קווי נל"ן 
אלחוטיים מנקודה 
אחת לריבוי נקודות

- 1 ברוחב  תדרים  פס  לכל 
מגה–הרץ -

בעד השנה 
הראשונה

4,500 

בעד השנה 
השנייה

9,100

בעד השנה 
השלישית

13,700

בעד השנה 
הרביעית

18,200

בעד כל 
שנה שאחרי 

הרביעית

22,800 

16. מערכת 
 )LMDS( רדיו

הפועלת בתחום 
התדרים העולה 
על 24 גיגה–הרץ 
ושאינו עולה על 

42.5 גיגה–הרץ

רשת קווי נל"ן 
אלחוטיים מנקודה 
אחת לריבוי נקודות

- 1 ברוחב  תדרים  פס  לכל 
מגה–הרץ -

2,350בעד השנה הראשונה

4,550בעד השנה השנייה

6,700בעד השנה השלישית

בעד השנה 
הרביעית

9,100

בעד כל שנה שאחרי 
הרביעית

11,500
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חלק ז' - שידורים לציבור

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
 בעד רישיון
בעד הקצאת תדרים לכל אפיק*לכל משדר

א. תחנות טלוויזיה

1. תחנת טלוויזיה 
בהספק** העולה 

על 10 קילוואט

לכל אפיק טלוויזיה -
)א( תדר גבוה מאוד 

)VHF-תג"מ(
)ב( תדר אולטרה 
)UHF-גבוה )תא"ג

600
2,230,600

4,460,900

2. תחנת טלוויזיה 
בהספק** העולה 

על 1 קילוואט עד 
10 קילוואט

לכל אפיק טלוויזיה -
)א( תדר גבוה מאוד 

)VHF-תג"מ(
)ב( תדר אולטרה 
)UHF-גבוה )תא"ג

600
1,783,900

2,230,600

3. תחנת טלוויזיה 
בהספק** העולה 

על 0.1 קילוואט 
עד 1 קילוואט

לכל אפיק טלוויזיה -
)א( תדר גבוה מאוד 

)VHF-תג"מ(
)ב( תדר אולטרה 
)UHF-גבוה )תא"ג

600
1,189,600

1,486,700

4. תחנת טלוויזיה 
בהספק** העולה 
על 0.01 קילוואט 

עד 0.1 קילוואט

600743,800לכל אפיק טלוויזיה

5. תחנת טלוויזיה 
בהספק** עד 10 וואט

600148,700לכל אפיק טלוויזיה

ב. תחנות רדיו

משדר אפנון תנופה 6. תחנות רדיו
)את"ן-AM( ברוחב פס 

של 9 קילו–הרץ

6009,300

משדר אפנון תדר 7. תחנת רדיו
)את"ד-FM( לכל אפיק 

רדיו, לפי ההספק 
הקבוע ברישיון

 הספק600
בקילוואט***

11,200עד 0.5

1-0.516,700

1.5-1 22,400 

2-1.5 28,000 

2.5-2 33,500 

האגרה בעד הקצאה למשדרים נפרדים של בעל הרישיון הפועלים באפיק זהה, לא תעלה על האגרה   *
שבפרט 1; היה הספק משדריו הנפרדים כאמור של בעל הרישיון עד 10 קילוואט, לא תעלה האגרה על 

הנקוב בפרט 2.
הספק המשדר נקבע על פי נתוני היצרן במפרט המשדר.  **

באותו  הרישיון  בעל  שמפעיל  המשדרים  כלל  של  המצטבר  השידור  הספק  לפי  יחושב  האגרה  *** תשלום 
אפיק.
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
 בעד רישיון
בעד הקצאת תדרים לכל אפיק*לכל משדר

 הספק
בקילוואט

3-2.5  39,100

3.5-344,600

4-3.550,100

4.5-4   55,700

5-4.5  61,400

5.5-5 67,000

6-5.5 72,500

6.5-6 78,100

7-6.5 83,600

7.5-7 89,200

8-7.5 94,800

8.5-8 100,400

9-8.5 106,000

9.5-9 111,500

10-9.5 117,100

10.5-10 122,600

11-10.5 128,200

11.5-11 133,800

12-11.5 139,500

12.5-12 145,000

12.5150,600 ומעלה

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
 בעד רישיון
בעד הקצאת תדרים*לכל משדר

ג. ניידות שידור

8. ניידת שידור 
טלוויזיה

תחנת טלוויזיה 
המותקנת בכלי רכב 

והמשמשת להעברת 
שידור בין שתי נקודות

ו' 600 בחלק  ב'  משנה  חלק  לפי 
פי  ועל  הראשונה,  לתוספת 
ג'  בפסקה  הקבוע  השיעור 
 12 עד   3 ובפרטים   2 פרט  של 

באותו חלק

* הפעיל בעל רישיון באותו אפיק יותר מניידת שידור אחת, או ניידת שידור ותחנת רדיו, תיגבה אגרה בעד 
אחד מהם בלבד, לפי השיעור הגבוה מביניהם.
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
 בעד רישיון
בעד הקצאת תדרים*לכל משדר

9. ניידת שידור 
רדיו

תחנת רדיו המותקנת 
בכלי רכב והמשמשת 

להעברת שידור בין 
שתי נקודות -

)א( אפנון תדר 
)FM-את"ד(

ו' 600 בחלק  א'  משנה  חלק  לפי 
לתוספת ועל פי השיעור הקבוע 
בפסקה ב' של פרט 1 באותו חלק

50% משיעור האגרה לפי חלק 600)ב( בכל אפנון אחר
לתוספת  ו'  בחלק  א'  משנה 
השיעור  פי  ועל  הראשונה, 
 1 פרט  של  ב'  בפסקה  הקבוע 

באותו חלק

חלק ח' - תחנות לוויין

האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

סוג הרישיון
 הגדרה, תיאור

ורכיבי המערכת
 בעד רישיון
בעד הקצאת תדריםלכל תחנה

1. מערכת לקליטה 
אישית

מערכת לקליטה בלבד, 
באמצעות לוויין, 

של אותות חוזי וקול 
לתכניות טלוויזיה, 

המיועדות לקליטה 
ישירה על ידי הציבור, 
לשימוש עצמי בלבד; 

רכיבים: משושה 
)אנטנה( פרבולית 

בקוטר העולה על 244 
סנטימטר, זן למשושה, 
LNB/( מגבר דל רחש
LNA( ומקלט לווייני

315-

2. מערכת לקליטה 
מסחרית

מערכת לקליטה 
בלבד, באמצעות 

לוויין, של אותות 
חוזי, קול או נתונים, 

שאינה נכללת 
בהגדרה של פרט 1;

רכיבים: משושה 
)אנטנה( פרבולית 

בכל קוטר, זן 
למשושה, מגבר דל 
 ,)LNB/LNA( רחש
מקלט לווייני וציוד 
קצה נלווה בהתאם 

לסוגי השירות

למערכת 
הקליטה 6,000

----------

לכל משושה 
באותם 

חצרים מלבד 
המשושה 

הראשונה 600

-
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

סוג הרישיון
 הגדרה, תיאור

ורכיבי המערכת
 בעד רישיון
בעד הקצאת תדריםלכל תחנה

 3. מערכת ניידת
מול לוויין אינמרסט

מערכת לתקשורת 
אווירית, יבשתית 
או ימית, לשידור 

או לקליטה של 
תמסורת נתונים, קול 
או פקסימילה על פי 
סטנדרט C ,B ,A או 

M, באמצעות לווייני 
ארגון אינמרסט;

רכיבים: משושה 
)אנטנה( פרבולית 
או שטוחה, מקלט 

ומשדר לווייני וציוד 
נלווה בהתאם לסוג 

התמסורת

315-

4. מערכת ניידת 
FLYAWAY

מערכת ניידת 
לשידור או לקליטה 

של אותות חוזי וקול, 
באמצעות לוויין;

רכיבים: משושה 
)אנטנה( פרבולית, 

זן לאנטנה, מערכת 
שידור וקליטה 

לוויינית וציוד נלווה 
לתמסורת חוזי וקול

6,000-

5. תחנה קבועה 
לקליטה ולשידור מול 

 UPLINK AND( לוויין
)DOWNLINK

תחנת קרקע 
 לתמסורת )שידור

או שידור וקליטה( 
של אותות אנלוגיים 

או ספרתיים 
באמצעות לוויין;

רכיבים: משושה 
)אנטנה( פרבולית, 

ציוד שידור וקליטה, 
זן למשושה וציוד 

נלווה בהתאם לסוגי 
השירות

לתחנת קרקע 
ראשית 6,000

----------

לכל משושה 
באותם חצרים 

מלבד המשושה 
הראשונה 600

לפי פרט 2 בחלק ו' לתוספת 
הראשונה לפי יחידת התדר 
בלבד של פסקה )א(, או לפי 
ו',  בחלק   12 עד   3 פרטים 

בהתאם לתחום התדרים
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האגרה לכל שנה בשקלים חדשים

סוג הרישיון
 הגדרה, תיאור

ורכיבי המערכת
 בעד רישיון
בעד הקצאת תדריםלכל תחנה

6. רשת זעירה 
לתמסורת לוויינים 

 VERY SMALL(
 APPERTURE
)TERMINAL

תחנת קרקע 
לתמסורת )שידור 

או שידור וקליטה( 
של העברת נתונים 

ואותות ספרתיים 
באמצעות לוויין 

ורשת תחנות קרקע 
זעירות בתדרים 

שונים:

רכיבים: לתחנת 
קרקע ראשית 

)HUB( - משושה 
)אנטנה( פרבולית 

וציוד שידור וקליטה 
נלווה בהתאם לסוג 

השירות; לתחנות 
מנוי קליטה-שידור 

זעירות - משושה 
)אנטנה( פרבולית 

וציוד נלווה בהתאם 
לסוג השירות

לתחנת קרקע 
ראשית 6,000

----------

לכל משושה 
באותם חצרים 

מלבד המשושה 
הראשונה 600

לפי פרט 2 בחלק ו' לתוספת 
הראשונה לפי יחידת התדר 
בלבד של פסקה )א(, או לפי 
ו',  בחלק   12 עד   3 פרטים 

בהתאם לתחום התדרים

חלק ט' - רישיונות זמניים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
האגרה בשקלים חדשים בעד 

רישיון והקצאת תדרים

על 1. תחנות חד–מגמיות עולה  שאינה  לתקופה  )א( רישיון 
3 חודשים מיום נתינתו, לתחנה המנויה 

בחלק ד'

135

ולהשתמש  לחזור  ניתן  לא  )ב( אם 
תום  לאחר  )א(  בפסקה  האמורה  בתחנה 

תקופת הרישיון

27

2. תחנות חובבים, ים 
ואוויר

על  עולה  שאינה  לתקופה  )א( רישיון 
3 חודשים מיום נתינתו, לתחנה המנויה 

בחלק ה'

על  עולה  שאינה  לתקופה  )ב( רישיון 
המנויה  לתחנה  נתינתו  מיום  חודשים   3
עם  הקשורה  ממדינה  למבקש  ה',  בחלק 
ישראל בהסכם הדדיות לרישוי חובבי רדיו

135

-

של 3. הדגמה או ניסוי הטכנית  פעולתה  להדגמת  רישיון 
תחנת קשר אלחוטי או לקיום ניסוי קשר 

אלחוטי, לתקופה של עד 6 חודשים

135
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חלק י' - רישיונות מיוחדים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון
 האגרה בשקלים חדשים

בעד רישיון

רישיון להחזקת תחנת קשר אלחוטי החזקה
שהפעלתה הופסקה, כאמור בתקנה 19

אגרה חד–פעמית, 
כאמור בתקנה 19

2,600 - אגרה כמוגדר בתקנה 1סחר
לשנתיים כאמור 

בתקנה 6)ב(

מיתקן עזר לחיבור תחנת קשר לרשת מגשר ידני
טלפון ציבורית באמצעות יד אדם

680 - אגרה לשנה 
כאמור בתקנה 6)א(

חלק י"א - תחנת חובבים

הגדרה ותיאורסוג הרישיון

האגרה בשקלים חדשים 
בעד רישיון לתקופה כאמור 

בתקנה 6)ב1(

100".כמוגדר בתקנה 10תחנת חובבים

ט"ו בטבת התשע"ט )23 בדצמבר 2018(
ן ה כ  ) ל א נ ת נ ( י  ת נ )חמ 3-411-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   

הודעת הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, התשע"ט-2018 

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

)א( עקב שינוי המדד שפורסם בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
הראשונה  שבתוספות  התשלומים  סכומי  לעניין   ,0.38% של  בשיעור   2014 נובמבר 
ו–)ג(  37)א(  סעיף  לפי  החברה  שירותי  בעד  )תשלומים  הדואר  תקנות  של  והשנייה 
לחוק(, התשס"ח-22007 )להלן - תקנות התשלומים(, למעט סכומי התשלומים בפרט 
שפורסם  המדד  שינוי  ועקב  התשלומים  לתקנות  הראשונה  לתוספת  א'  בחלק   1.1
בחודש נובמבר 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017 בשיעור של 1.19% 
לעניין סכומי התשלומים בפרט 1.1 בחלק א' לתוספת הראשונה לתקנות התשלומים, 
ישתנו התשלומים בעד השירותים בארץ3, שבתוספות הראשונה והשנייה של תקנות 

התשלומים.

לאחר שינוי התשלומים כאמור בסעיף קטן )א( ועיגול הסכומים, נוסח התוספות  )ב( 
הראשונה והשנייה לתקנות התשלומים מיום כ"ד בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(, 

יהיה כלהלן:

1   ק"ת התשס"ח, עמ' 1030; התשע"ז, עמ' 514.

2 ק"ת התשס"ח, עמ' 10; התשע"ח, עמ' 1138.

)הצמדת הדואר  בתקנות  שנקבע  כפי   ,2019 בשנת  ישתנו  לא  לארץ  לחוץ  השירותים  בעד   3 התשלומים 

   תשלומים בעד שירותי החברה( )הוראת שעה(, התשע"ט-2018, שפורסמו בק"ת התשע"ט, עמ' 1587.

עדכון התשלומים 
בעד שירותי 

החברה, ועיגול 
סכומים
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"תוספת ראשונה
שירותים לפי סעיף 37)א( לחוק

חלק א': שירותים בארץ

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

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

באמצעות מכונת 

ביול

שלא באמצעות 

מכונת ביול

מסוג רגיל יחידני, לרבות בשירות 1.1
תגוביינה

2.002.17

שלא למרכז חלוקהלמרכז חלוקה

כמותי ממוין מסוג רגיל כמותי, 1.2
לכל יחידה מהיחידה הראשונה

0.661.13

כמותי לא ממוין מסוג רגיל כמותי, 1.3
לכל יחידה מהיחידה הראשונה

1.011.48

כמותי תגוביינה עד 50 גרם, לכל 1.4
יחידה מהיחידה הראשונה 

1.72

משלוח חבילות - בדיוור של חבילה אחת -2

10.10למען של דואר צבאי - כל חבילה 2.1

לכל מען בארץ, למעט למען כמפורט 2.2
בפרט 2.1, כל חבילה שמשקלה -

16.16עד 2 ק"ג2.2.1

18.87למעלה מ–2 ק"ג עד 5 ק"ג2.2.2

24.11למעלה מ–5 ק"ג עד 10 ק"ג2.2.3

30.18למעלה מ–10 ק"ג עד 20 ק"ג2.2.4

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.

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

משלוח מכתב בדרך הים והיבשה -1
קבוצת ארצות לפי לוח ד' שבתוספת 

השלישית

12345

במשלוח, למעט משלוח כאמור 1.1
בפרט 1.2, לכל יחידה שמשקלה -

3.173.173.173.173.17עד 100 גרם1.1.1

למעלה מ–100 גרם עד 1.1.2
250 גרם

3.954.114.624.524.18
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

כמותי בין–לאומי, לכל יחידה 1.2
מהיחידה הראשונה, שמשקלה -

2.022.052.12.42.15עד 20 גרם1.2.1

למעלה מ–20 גרם עד 50 1.2.2
גרם

2.262.312.422.662.4

למעלה מ–50 גרם עד 100 1.2.3
גרם

2.642.722.933.082.8

למעלה מ–100 גרם עד 250 1.2.4
גרם

3.593.734.194.113.79

משלוח צרור קטן בדרך הים והיבשה -2

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

3.173.173.173.173.17עד 100 גרם2.1.1

למעלה מ–100 גרם עד 250 2.1.2
גרם

3.954.114.624.524.18

למעלה מ–250 גרם עד 500 2.1.3
גרם

6.126.437.486.876.44

כמותי בין–לאומי, לכל יחידה 2.2
מהיחידה הראשונה, שמשקלה -

2.022.052.12.42.15עד 20 גרם2.2.1

למעלה מ–20 גרם עד 50 2.2.2
גרם

2.262.312.422.662.4

למעלה מ–50 גרם עד 100 2.2.3
גרם

2.642.722.933.082.8

3.593.734.194.113.79למעלה מ–100 עד 250 גרם2.2.4

למעלה מ–250 גרם עד 500 2.2.5
גרם

5.565.856.806.245.85

משלוח איגרת אוויר עד 100 גרם -3

קבוצת ארצות לפי לוח א' שבתוספת השלישית 
לתקנות התשלומים

 

123456

8.279.037.436.468.277.04
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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

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

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

מסוג חריג יחידני, לכל יחידה 1.1
שמשקלה -

באמצעות מכונת 
ביול

שלא באמצעות 
מכונת ביול

3.353.50עד 200 גרם1.1.1

למעלה מ–200 גרם עד 350 1.1.2
גרם

6.388.22

למעלה מ–350 גרם עד 500 1.1.3
גרם

6.708.53

כמותי ממוין מסוג חריג כמותי, 1.2
לכל יחידה מהיחידה הראשונה, 

שמשקלה -

שלא למרכז חלוקהלמרכז חלוקה

0.731.20עד 50 גרם1.2.1

למעלה מ–50 גרם עד 100 1.2.2
גרם

1.522.11

למעלה מ–100 גרם עד 150 1.2.3
גרם

1.652.25

למעלה מ–150 גרם עד 200 1.2.4
גרם

1.782.37

למעלה מ–200 גרם עד 250 1.2.5
גרם

1.892.48

למעלה מ–250 גרם עד 300 1.2.6
גרם

5.766.35

למעלה מ–300 גרם עד 350 1.2.7
גרם

5.866.45

למעלה מ–350 גרם עד 400 1.2.8
גרם

5.966.56

למעלה מ–400 גרם עד 500 1.2.9
גרם

6.266.86
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים 2
המיועדים לשימוש עיוורים בלבד

בלא תשלום

משלוח רשום של דבר דואר, למעט 3
משלוח של כתבים ואבזרים לעיוורים 

כמפורט בפרט 2 -

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

לפחות בבית הנמען

10.06

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

לפחות בבית הנמען, לכל יחידה 
שמשקלה -

11.42עד 200 גרם3.2.1

למעלה מ–200 גרם עד 500 3.2.2
גרם

12.74

למעלה מ–500 גרם עד 3.2.3
2,000 גרם

15.17

כמותי רשום מסוג רגיל כמותי, 3.3
לכל יחידה מהיחידה הראשונה

6.59

כמותי רשום מסוג חריג כמותי, 3.4
לכל יחידה מהיחידה הראשונה 

שמשקלה -

8.02עד 200 גרם3.4.1

למעלה מ–200 גרם עד 500 3.4.2
גרם

9.33

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

בפרט 2 -

אישור מסירה בטופס שאישרה 4.1
החברה

1.43

סימן ב': שירותים מהירים

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

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

מתבצעת חלוקת דואר -

במשלוח של עד 1,000 יחידות, 5.1
לכל יחידה שמשקלה -
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

באמצעות מכונת 
ביול/מעטפה ברכישה 

אוטומטית

שלא באמצעות 
מכונת ביול/מעטפה 

ברכישה אוטומטית

2.623.66עד 50 גרם5.1.1

למעלה מ–50 גרם עד 100 5.1.2
גרם

2.823.87

למעלה מ–100 גרם עד 350 5.1.3
גרם

9.0210.07

למעלה מ–350 גרם עד 500 5.1.4
גרם

9.4210.46

במשלוח כמותי של 1,001 יחידות 5.2
ומעלה, במשלוח אחד, שלגביו 

מתקיימים התנאים הקבועים 
בפסקאות )2( עד )5( בהגדרה "כמותי 

ממוין" שבתקנה 1, לכל יחידה 
מהיחידה הראשונה שמשקלה -

1.90עד 50 גרם5.2.1

למעלה מ–50 גרם עד 100 5.2.2
גרם

2.10

סימן ג': שירותים שונים

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

רישום בקשה להפניית דברי דואר למען 6
אחר - ממען או מתא דואר למען או 

לתא דואר -

עד תום ארבעת החודשים 6.1
הראשונים

בלא תשלום

מתום ארבעת החודשים 6.2
הראשונים עד תום עשרה חודשים

51.83

קובץ כתובות מעודכנות המועבר אחת 7
לחודש לבעלי היתר למשלוח דואר 

כמותי

141.54

מסירת חבילה או דבר דואר בשירות 8
תגוביינה

התשלום המוטל על 
משלוח החבילה או דבר 

הדואר

החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה 9
או הפנייתה למען אחר

התשלום המוטל על 
משלוח אותה חבילה

מתן אישור על קניית בולים, דברי 10
בולים וכיוצא באלה

בלא תשלום
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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 כתבים ואבזרים לעיוורים 1
המיועדים לשימוש עיוורים בלבד

בלא תשלום

סימן ב': שירותי דואר בדרך האוויר

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

משלוח מכתב, גלויה, צרור קטן או דבר 2
דפוס - שלא באמצעות מכונת ביול - 

קבוצת ארצות לפי לוח א' שבתוספת 
השלישית לתקנות התשלומים

123456

במשלוח, למעט משלוח כאמור 2.1
בפרט 7.2, לכל פריט שמשקלו -

8.279.037.436.468.277.04עד 100 גרם2.1.1

למעלה מ–100 גרם עד 250 2.1.2
גרם

14.2415.811.099.2714.5611

למעלה מ–250 גרם עד 500 2.1.3
גרם

23.5226.4516.3413.0624.3916.79

למעלה מ–500 גרם עד 750 2.1.4
גרם

35.0339.6922.8317.7236.5923.95

למעלה מ–750 גרם עד 2.1.5
1,000 גרם

46.552.8929.2722.3348.7631.06

למעלה מ–1,000 גרם עד 2.1.6
1,500 גרם

63.6572.6338.8729.1966.9541.68

למעלה מ–1,500 גרם עד 2.1.7
2,000 גרם

86.4698.8851.6238.2891.1455.77

על כל 1,000 גרם נוספים 2.1.8
או חלק מהם

34.3939.5619.313.8136.4721.31

כמותי בין–לאומי, לכל פריט 2.2
מהפריט הראשון, שמשקלו -

4.54.994.473.794.393.97עד 20 גרם2.2.1

למעלה מ–20 גרם עד 50 2.2.2
גרם

5.225.814.894.15.154.42
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

למעלה מ–50 גרם עד 100 2.2.3
גרם

7.127.995.984.97.165.63

למעלה מ–100 גרם עד 250 2.2.4
גרם

11.8213.388.676.8612.148.59

למעלה מ–250 גרם עד 500 2.2.5
גרם

21.1324.0313.9210.6421.9714.37

למעלה מ–500 גרם עד 750 2.2.6
גרם

32.6137.2720.4115.334.1821.53

למעלה מ–750 גרם עד 2.2.7
1,000 גרם

44.0850.4726.8519.9146.3428.65

למעלה מ–1,000 גרם עד 2.2.8
1,500 גרם

61.2470.2136.4526.7864.5339.26

למעלה מ–1,500 גרם עד 2.2.9
2,000 גרם

84.0496.4649.235.8688.7253.35

על כל 1,000 גרם נוספים 2.2.10
או חלק מהם

34.3939.5619.313.8136.4721.31

איסוף מכתבים ודברי דואר אחרים, 2.3
לבקשת הנמען, לצורך משלוחם 

בשירות כמותי בין–לאומי, בדרך 
האוויר כמפורט בפרט 2.2

בלא תשלום

משלוח מכתב, גלויה, צרור קטן או דבר 3
דפוס - באמצעות מכונת ביול - 

קבוצת ארצות לפי לוח א' שבתוספת 
השלישית לתקנות התשלומים

123456

במשלוח, למעט משלוח כאמור 3.1
בפרט 2.2, לכל פריט שמשקלו -

6.937.696.095.126.935.7עד 100 גרם3.1.1

למעלה מ–100 גרם עד 250 3.1.2
גרם

12.6614.239.527.712.999.43

למעלה מ–250 גרם עד 500 3.1.3
גרם

21.9424.8814.7711.4922.8215.22

למעלה מ–500 גרם עד 750 3.1.4
גרם

33.4638.1221.2616.1535.0322.38

למעלה מ–750 גרם עד 3.1.5
1,000 גרם

44.9351.3227.720.7647.1929.49

למעלה מ–1,000 גרם עד 3.1.6
1,500 גרם

62.0871.0637.327.6365.3840.11
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

קבוצת ארצות לפי לוח א' שבתוספת 
השלישית לתקנות התשלומים

123456

למעלה מ–1,500 גרם עד 3.1.7
2,000 גרם

84.8897.3150.0536.7189.5754.2

על כל 1,000 גרם נוספים 3.1.8
או חלק מהם

34.3939.5619.313.8136.4721.31

משלוח חבילה עד 10 חבילות במשלוח -4

קבוצת ארצות לפי לוח ב' שבתוספת השלישית

12345

66.2971.1956.0757.8572.39עד ½ ק"ג 4.1

23.2910.456.7710.3924.28כל ½ ק"ג נוסף או חלק ממנו 4.2

משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים 5
המיועדים לשימוש עיוורים בלבד -

קבוצת ארצות לפי לוח ג' שבתוספת השלישית

123

בלא תשלוםבלא תשלוםבלא תשלוםלכל 500 גרם או חלק מהם

סימן ג': שירותים שונים

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

7.69".רישום דבר דואר6

כ"ד בכסלו התשע"ט )2 בדצמבר 2018(
ן ה כ  ) ל א נ ת נ ( י  ת נ )חמ 3-2168-ת2(  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   
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