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תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק(
)תיקון(, התשע"ה-2015

התשמ"ו-11986,  הדואר,  לחוק  ו–126)א(  ו–)ג(  37)א(  סעיפים  לפי  סמכותי  בתוקף 
ובאישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 1 לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק(, 1 
התשס"ח-22007 )להלן - התקנות העיקריות( - 

"עמוד"  מבוטח",  "משלוח  מיוחד",  רשום  "כמותי  עסק",  "בית  )1( ההגדרות 
ו"שירות ליצואן" - יימחקו;

)2( אחרי ההגדרה "מיקוד" יבוא:

""מכונת ביול" - מכונה המשמשת לביול דברי דואר, הכוללת מערכת ממוחשבת 
לשקילת דבר הדואר, חישוב התעריף הנוגע לעניין והטבעת חותמת ביול 

על גבי המעטפה;

"מעטפה ברכישה אוטומטית" - מעטפה מבוילת אשר נרכשה באמצעות מכונה 
אוטומטית;";

)3( בהגדרה "שירותי דואר כמותי", המילים "כמותי רשום מיוחד" - יימחקו 

בתקנה 2 לתקנות העיקריות, אחרי "שיעור התשלום האמור" יבוא "אינו" 2 

במקום התוספות הראשונה והשנייה לתקנות העיקריות יבוא:3 

תוספת ראשונה
)תקנה 2(

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

1 962 12

שלא למרכז חלוקהלמרכז חלוקה

כמותי ממוין מסוג רגיל כמותי, לכל 2 1
יחידה מהיחידה הראשונה

0 661 13

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

1 011 47

כמותי תגוביינה עד 50 גרם, לכל 4 1
יחידה מהיחידה הראשונה 

1 71

תיקון תקנה 1

תיקון תקנה 2
החלפת התוספות 

הראשונה והשנייה

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71 ועמ' 524; התשע"ב, עמ' 566   1

ק"ת התשס"ח, עמ' 10; התשע"ד, עמ' 1807   2
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

משלוח חבילות - בדיוור של חבילה אחת -2 

06 10למען של דואר צבאי, כל חבילה 1 2

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

1 16עד 2 ק"ג1 2 2

8 18למעלה מ–2 ק"ג עד 5 ק"ג2 2 2

02 24למעלה מ–5 ק"ג עד 10 ק"ג3 2 2

06 30למעלה מ–10 ק"ג עד 20 ק"ג4 2 2

חלק ב': שירותים לחוץ לארץ

לעניין חלק זה, קבוצות התשלום לפי סיווג ארצות היעד הקבועות 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' בתוספת 
השלישית

12345

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

17 173 173 173 173 3עד 100 גרם1 1 1

למעלה מ–100 גרם 2 1 1
עד 250 גרם

3 954 114 624 524 18

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

15 42 12 052 022 2עד 20 גרם1 2 1

4 662 422 312 262 2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2 2 1

8 082 933 722 642 2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3 2 1

79 113 194 734 593 3למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם4 2 1

משלוח צרור קטן בדרך הים והיבשה -2 

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

17 173 173 173 173 3עד 100 גרם1 1 2

18 524 624 114 954 3למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2 1 2

44 876 486 437 126 6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם3 1 2
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

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

15 42 12 052 022 2עד 20 גרם1 2 2

4 662 422 312 262 2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2 2 2

8 082 933 722 642 2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3 2 2

79 113 194 734 593 3למעלה מ–100 עד 250 גרם4 2 2

85 245 86 856 565 5למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם5 2 2

משלוח איגרת אוויר עד 100 גרם -3 

קבוצת ארצות לפי לוח א' בתוספת השלישית

123456

8 279 037 436 468 277 04

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

49 343 3עד 200 גרם1 1 1

19 368 6למעלה מ–200 גרם עד 350 גרם2 1 1

5 678 6למעלה מ–350 גרם עד 500 גרם3 1 1

כמותי ממוין מסוג חריג כמותי, 2 1
לכל יחידה מהיחידה הראשונה, 

שמשקלה -

שלא למרכז חלוקהלמרכז חלוקה

2 731 0עד 50 גרם1 2 1

1 512 1למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2 2 1

24 642 1למעלה מ–100 גרם עד 150 גרם3 2 1

36 772 1למעלה מ–150 גרם עד 200 גרם4 2 1

47 882 1למעלה מ–200 גרם עד 250 גרם5 2 1
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

שלא למרכז חלוקהלמרכז חלוקה

33 746 5למעלה מ–250 גרם עד 300 גרם6 2 1

43 846 5למעלה מ–300 גרם עד 350 גרם7 2 1

53 946 5למעלה מ–350 גרם עד 400 גרם8 2 1

83 246 6למעלה מ–400 גרם עד 500 גרם9 2 1

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 1 3
יחידני, הכולל ניסיון מסירה אחד 

לפחות בבית הנמען

10 02

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

בבית הנמען, לכל יחידה שמשקלה -

38 11עד 200 גרם1 2 3

69 12למעלה מ–200 גרם עד 500 גרם2 2 3

11 15למעלה מ–500 גרם עד 2,000 גרם3 2 3

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

6 56

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

שמשקלה -

99 7עד 200 גרם1 4 3

29 9למעלה מ–200 גרם עד 500 גרם2 4 3

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

ואבזרים לעיוורים כמפורט בפרט 2 -

אישור מסירה בטופס שאישרה 1 4
החברה

1 42

סימן ב': שירותים מהירים

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

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

דואר -

במשלוח של עד 1,000 יחידות, לכל 1 5
יחידה שמשקלה -
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

באמצעות מכונת 
ביול \ מעטפה 

ברכישה אוטומטית

שלא באמצעות 
מכונת ביול \ מעטפה 

ברכישה אוטומטית

65 613 2עד 50 גרם1 1 5

86 813 2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2 1 5

03 9910 8למעלה מ–100 גרם עד 350 גרם3 1 5

42 3810 9למעלה מ–350 גרם עד 500 גרם4 1 5

במשלוח כמותי של 1,001 יחידות 2 5
ומעלה, במשלוח אחד, שלגביו 

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

ממוין" שבתקנה 1, לכל יחידה 
מהיחידה הראשונה שמשקלה -

89 1עד 50 גרם1 2 5

09 2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2 2 5

סימן ג': שירותים שונים

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

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

דואר -

בלא תשלוםעד תום ארבעת החודשים הראשונים1 6

מתום ארבעת החודשים הראשונים 2 6
עד תום עשרה חודשים

51 63

קובץ כתובות מעודכנות המועבר אחת 7 
לחודש לבעלי היתר למשלוח דואר כמותי

141

מסירת חבילה או דבר דואר בשירות 8 
תגוביינה

 התשלום המוטל על משלוח
החבילה או דבר הדואר

החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או 9 
הפנייתה למען אחר התשלום המוטל על 

התשלום המוטל על 
משלוח אותה חבילה

מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים 10 
וכיוצא באלה

בלא תשלום

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
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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' בתוספת 
השלישית

123456

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

04 277 468 436 037 279 8עד 100 גרם1 1 2

5611 2714 099 811 2415 14למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2 1 2

79 3916 0624 3413 4516 5226 23למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם3 1 2

95 5923 7236 8317 6922 0339 35למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם4 1 2

למעלה מ–750 גרם עד 1,000 5 1 2
גרם

46 552 8929 2722 3348 7631 06

למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 6 1 2
גרם

63 6572 6338 8729 1966 9541 68

למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 7 1 2
גרם

86 4698 8851 6238 2891 1455 77

על כל 1,000 גרם נוספים או חלק 8 1 2
מהם

34 3939 5619 313 8136 4721 31

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

97 393 794 473 994 54 4עד 20 גרם1 2 2

42 154 15 894 814 225 5למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2 2 2

63 165 97 984 995 127 7למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3 2 2

59 148 8612 676 388 8213 11למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם4 2 2

37 9714 6421 9210 0313 124 21למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם5 2 2

53 1821 334 4115 2720 6137 32למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם6 2 2

למעלה מ–750 גרם עד 1,000 7 2 2
גרם

44 0850 4726 8519 9146 3428 65

למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 8 2 2
גרם

61 2470 2136 4526 7864 5339 26

למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 9 2 2
גרם

84 0496 4649 235 8688 7253 35

על כל 1,000 גרם נוספים או חלק 10 2 2
מהם

34 3939 5619 313 8136 4721 31
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

איסוף מכתבים ודברי דואר אחרים, 3 2
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' בתוספת 
השלישית

123456

במשלוח, למעט משלוח כאמור 1 3
בפרט 2 2, לכל פריט שמשקלו -

7 935 126 095 696 937 6עד 100 גרם1 1 3

43 999 712 527 239 6614 12למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2 1 3

22 8215 4922 7711 8814 9424 21למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם3 1 3

38 0322 1535 2616 1221 4638 33למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם4 1 3

למעלה מ–750 גרם עד 1,000 5 1 3
גרם

44 9351 3227 720 7647 1929 49

למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 6 1 3
גרם

62 0871 0637 327 6365 3840 11

למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 7 1 3
גרם

84 8897 3150 0536 7189 5754 2

על כל 1,000 גרם נוספים או 8 1 3
חלק מהם

34 3939 5619 313 8136 4721 31

משלוח חבילה עד 10 חבילות במשלוח -4 

קבוצת ארצות לפי לוח ב' בתוספת 
השלישית

12345

39 8572 0757 1956 2971 66עד ½ ק"ג -1 4

28 3924 7710 456 2910 23כל ½ ק"ג נוסף או חלק ממנו 2 4

משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים 5 
המיועדים לשימוש עיוורים בלבד -

קבוצת ארצות לפי לוח ג' בתוספת השלישית

123

בלא תשלוםבלא תשלוםבלא תשלוםלכל 500 גרם או חלק מהם
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סימן ג': שירותים שונים

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

69 7רישום דבר דואר6 

בתוספת השלישית לתקנות העיקריות -   4
במקום לוח א' ולוח ב' יבוא:  )1(

"לוח א'

רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום למשלוח דברי דואר לחוץ לארץ בדרך האוויר

קבוצה 6 קבוצה 5 קבוצה 4 קבוצה 3 קבוצה 2קבוצה 1 

אוגנדהאורוגואיאוזבקיסטןאוסטריהאוסטרליהארצות הברית

אנגולהאינדונזיהאוקראינהאיטליהיפן

אריתריאהאל–סלואדוראזרביידז'אןאיסלנדניו זילנד

אתיופיהאקודוראלבניהאירלנדקנדה

בהוטןארגנטינהאסטוניהבלגיה

בוצוואנהבהאמהארמניהבריטניה

גאנהבוליביהבולגריהגיברלטר

גבוןברזילבוסניהגרמניה

גמביהג'מאיקהבלרוסדנמרק

הודוגואטמלהגרוזיהדרום אפריקה

הונג קונגהונדורסהונגריההולנד

וייטנאםונצואלהירדןיוון

זימבבואהמקסיקולטביהלוקסמבורג

זמביהפנמהליטאמונקו

חוף השנהבפרגואימולדובהמלטה

טייואןפרומקדוניהנורבגיה

טנזניהצ'יליסלובניהסינגפור

מדגסקרקובהסלובקיהספרד

מוזמביקקולומביהסרביהפורטוגל

מונגוליהקוסטה ריקהפוליןפינלנד

מצריםצ'כיהצרפת

מרוקוקזחסטןשבדיה

ניגריהקירגיזיהשוויץ

ניקרגואהקפריסין

נמיביהקרואטיה

נפאלרומניה

תיקון התוספות 
השלישית
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תאילנדרומניה

שוויץ
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בלוח ד', בכותרת, המילים ",לרבות דואר כמותי" - יימחקו;  )2(

לוח ה' ולוח ו' - יימחקו   )3(

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015(    5
א'  בחלק   1 בפרט  כאילו  יראו   ,2017 עד   2015 בשנים   ,3 בתקנה  האמור  אף  על  )א(    6

לתוספת הראשונה לתקנות העיקריות, במקום פרט משנה 1 1  נאמר:

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

)א( מסוג רגיל יחידני, לרבות 1 1
בשירות תגוביינה -

70 1)1(  בשנת 2015

79 1)2( בשנת 2016

87 1)3( בשנת 2017

)ב( מסוג רגיל יחידני, שלא 
באמצעות מכונת ביול -

86 1)1(  בשנת 2015

95 1)2( בשנת 2016

03 2" )3( בשנת 2017

על אף האמור בתקנה 2 לתקנות הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(,  )ב( 
התשס"ח- 32008  )להלן - תקנות ההצמדה(, הסכומים שבתוספות הראשונה והשנייה 
לתקנות העיקריות, כנוסחן בתקנות אלה, לא יעודכנו בשנת 2015; על אף שהסכומים 
כאמור  יעוגלו  והם  מוסף  ערך  מס  להם  ייווסף   ,2015 בשנת  יעודכנו  לא  האמורים 

בתקנה 3 לתקנות ההצמדה  

ז' בשבט התשע"ה )27 בינואר 2015(

)חמ 3-2168-ת3(
ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  

ראש הממשלה ושר התקשורת   

תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, 
התשע"ה-2015

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

בתוספת לתקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי(, התשס"ו-22006,    1
בפרט 1, בפרט משנה )א(, במקום "70 9" יבוא "80 11" 

תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בשבט התשע"ה )1 בפברואר 2015(    2
ז' בשבט התשע"ה )27 בינואר 2015(

)חמ 3-1961-ת1(

ו ה ני ת נ ן  י מ ני ב  
ראש הממשלה ושר התקשורת   

__________
ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71   12

ק"ת התשס"ו, עמ' 561; התשע"ד, עמ' 1454   12

__________
ק"ת התשס"ח, עמ' 1030   3

תחילה

הוראות שעה

תחילה

תיקון התוספת
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תקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות( )תיקון(, 
התשע"ה-2015

משולב[,  ]נוסח  הלאומי  הביטוח  לחוק  ו–400   238 סעיפים  לפי  סמכותי1  בתוקף 
התשנ"ה-21995 )להלן - החוק(, לאחר התייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים, 
של  והבריאות  הרווחה  העבודה  ועדת  ובאישור  לחוק,   12 סעיף  לפי  המוסד  מועצת  ועם 

הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 

בכל מקום בתקנות הביטוח הלאומי )בנות בשירות לאומי בהתנדבות(, התשס"ב-32002, 1 
במקום "שר המדע והטכנולוגיה" יבוא "השר כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, 
התשע"ד-42014" ובמקום "משרד המדע והטכנולוגיה" יבוא "הרשות לשירות לאומי-

אזרחי", ושינויי הצורה הדקדוקיים המחויבים ייעשו לפי זה  

י"ז בכסלו התשע"ה )9 בדצמבר 2014(
)חמ 3-564-ת1(

ך ב ר ו א י  ר ו א  
השר לאזרחים ותיקים  

__________
י"פ התשע"ד, עמ' 3126   1

ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ד, עמ' 393   2

ק"ת התשס"ב, עמ' 853; התש"ע, עמ' 817   3

ס"ח התשע"ד, עמ' 380   4

תקנות הרוקחים )חדרי תרופות( )תיקון(, התשע"ה-2015

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36)ג( לפקודת הרוקחים ]נוסח חדש[, התשמ"א-11981, אני 
מתקינה תקנות אלה: 

בתוספת לתקנות הרוקחים )חדרי תרופות(, התשנ"א-21991 -   1
אחרי "מע'ר" יבוא "מרום הגליל";   )1(

אחרי "טירת הכרמל" יבוא "יגור"   )2(

י' בכסלו התשע"ה )2 בדצמבר 2014(
)חמ 3-557-ת2(

ן מ ר ג ל  ע י  
שרת הבריאות  

__________
דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694   1

ק"ת התשנ"א, עמ' 610; התשע"ה, עמ' 148   1

תיקוני טעויות

כפיטורים( אותה  שרואים  והתפטרות  הפיצויים  )חישוב  פיטורים  פיצויי  בתקנות    1
)תיקון(, התשמ"ה-1984, שפורסמו בקובץ התקנות 4732, התשמ"ה, עמ' 362, במקום 

"תרשים" צריך להיות "חרשים" 

כפיטורים( אותה  שרואים  והתפטרות  הפיצויים  )חישוב  פיטורים  פיצויי  בתקנות    2
במקום   ,966 עמ'  התש"ן,   ,5286 התקנות  בקובץ  שפורסמו  התש"ן-1990,  )תיקון(, 

"שרשים" צריך להיות "שורשים" 

)חמ 3-327-ת1(

החלפת מונחים

תיקון התוספת




