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תקנות הקאדים )קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים(, 
התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א)ב( לחוק הקאדים, התשכ"א-11961 )להלן - החוק(,  אני 
מתקינה תקנות אלה:

המדינה  שטח  חלוקת  על  בהודעה  העניין,  לפי  כמפורט,   - "נפה"  אלה,  בתקנות   .1
למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם2.

מקומות מושב ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים יהיו כמפורט להלן:  .2

        אזור שיפוט מקום מושב  בית הדין    

בית הדין   )1(
השרעי ירושלים  

 נפת ירושלים;ירושלים

בית הדין   )2(
השרעי יפו    

נפת תל אביב, נפת רמלה, נפת רחובות ונפת יפו    
אשקלון;

בית הדין   )3(
השרעי חיפה   

המקומיות חיפה המועצות  שטחי  חיפה,  נפת 
פורדיס וג'סר אל–זרקא;

בית הדין   )4(
השרעי עכו  

נפת צפת ונפת עכו - האזור המופיע במפה עכו
שבתוספת מצפון לכביש המסומן 85, לרבות 
עכו  עיריית  של  השיפוט  סמכות  תחום 

ועיריית מג'דל כרום;

בית הדין   )5(
השרעי סח'נין

נפת גולן, נפת עכו - האזור המופיע במפה סח'נין 
 ,85 המסומן  לכביש  מדרום  שבתוספת 
עיריית  של  השיפוט  סמכות  תחום  לרבות 
טבריה ונפת כנרת - האזור המופיע במפה 

שבתוספת מצפון לכביש המסומן 77;

בית הדין השרעי   )6(
באר שבע

נפת באר שבע;באר שבע   

בית הדין   )7(
השרעי נצרת   

המופיע נצרת   האזור   - כנרת  ונפת  יזרעאל  נפת 
במפה שבתוספת מדרום לכביש המסומן 77;

בית הדין   )8(
השרעי טייבה    

נפת פתח תקווה ונפת השרון - למעט שטח טייבה 
המועצה המקומית זמר;

בית הדין   )9(
השרעי באקה

באקה 
אלגרביה  

המועצות  שטחי  למעט  חדרה,  נפת 
וכן  אל–זרקא,  וג'סר  פוריידיס  המקומיות 

שטח המועצה המקומית זמר.

הליך שאין לו מקום שיפוט מתאים לפי תקנות אלה  או כל דין אחר, יוגש לבית הדין   .3
השרעי בירושלים, ואולם רשאי בית הדין השרעי בירושלים להורות אחרת, אם ראה 

שבנסיבות העניין יהיה הדיון בבית דין שרעי אחר נוח יותר לבעלי הדין.

ההודעה בדבר קביעת מושבם ואזורי שיפוטם של בתי הדין השרעיים3 - בטלה.  .4
5.  בית הדין השרעי בסח'נין יחל לפעול ביום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017( )להלן - 

היום הקובע(.

ס"ח התשכ"א, עמ' 118; התשס"ב, עמ' 505.  1

2  י"פ התשי"ז, עמ' 761; התשס"ד, עמ' 3308.

3  י"פ התשס"א, עמ' 2065.

הגדרה

מקומות מושב 
ואזורי שיפוט

מקום שיפוט אחר

ביטול

תחילה
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הליך שבתחום סמכותו של בית הדין השרעי סח'נין לפי תקנה 2)5( אשר הוגש לפני   .6
היום הקובע -

)1( אם הוגש לבית הדין השרעי עכו וטרם הסתיים הדיון בו, יידון ההליך בבית הדין 
השרעי סח'נין מול אותו הקאדי שהחל לדון בהליך;

)2( אם הוגש לבית הדין השרעי נצרת וטרם החל הדיון בו, יידון בבית הדין השרעי 
סח'נין.

תוספת 
)תקנה 2(

הוראות מעבר

 

 

ו' בחשוון התשע"ז )7 בנובמבר 2016(
)חמ 3-4217(

ד ק ש ת  ל י י א  
שרת המשפטים  
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צו מחלות בעלי חיים )תיקון התוספת השנייה לפקודה(, התשע"ז-2017

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת מחלות בעלי חיים ]נוסח חדש[, התשמ"ה-11985 
)להלן - הפקודה(, אני מצווה לאמור:

 Infectious הלבלב  של  מידבק  "נמק  אחרי  לפקודה,  השנייה  לתוספת   7 בסעיף   .1
)pancreatic necrosis )IPN" יבוא:

".Infection with salmonid alphavirus - SAV נגיעות באלפא-וירוס של סלמונידים"

י"ב בכסלו התשע"ז )12 בדצמבר 2016(
)חמ 3-767-ת2(

ל א י ר א י  ר ו א  
שר החקלאות ופיתוח הכפר  

הודעת בתי הדין הדתיים הדרוזיים )אגרות(, התשע"ז-2017

)אגרות(,  הדרוזיים  הדתיים  הדין  בתי  לתקנות  2א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשל"ג-11973 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, נוסח התוספת לתקנות מיום ג' בטבת התשע"ז  .1 
)1 בינואר 2017(, הוא כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 2(

האגרה בשקלים 
חדשים

בעד תובענה בענייני נישואין, גירושין, שלום בית, מזונות, 1.
אפוטרופסות, החזקת ילדים, אימוץ

235

בה 2. שהדיון   ,1 בסעיף  האמורה  בתובענה  דיון  חידוש  בעד 
הופסק

165

שניתן 3. דין  לפסק  והתנגדות  שכנגד  ערעור  ערעור,  בעד 
במעמד צד אחד

189

הגשת 4. בעת  התבקשו  שלא  עזר,  וסעדי  ביניים  הליך  בעד 
התובענה העיקרית

118

235בעד רישום נישואין, למעט שכר טרחת מסדר הנישואין5.

5בעד אישור מסמכים, לכל עמוד6.

בעד כל עניין, פעולה או הליך, שלא נקבעה לו אגרה על פי 7.
תוספת זו

165

47"בעד מסירה אישית של מסמכים למען נקוב8.

כ"ח בכסלו התשע"ז )28 בדצמבר 2016(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-1691-ת2(  

שרת המשפטים   

תיקון התוספת 
השנייה

שינוי סכומים

ק"ת התשל"ג, עמ' 1280; התשמ"ח, עמ' 542; התשע"א, עמ' 1090; התשע"ד, עמ' 456.  1

ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; ק"ת התשע"ו, עמ' 1698.  1
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הודעת הירושה )אגרות בתי הדין הדתיים(, התשע"ז-2017

הדתיים(,  הדין  בתי  )אגרות  הירושה  לתקנות  2)ג(  תקנה  לפי  סמכותי  בתוקף 
התשנ"ט-11999 )להלן - התקנות(, אני מודיעה לאמור:

בטבת  ג'  מיום  לתקנות  התוספת  נוסח  יהיה  לצרכן  המחירים  במדד  השינוי  עקב   .1
התשע"ז )1 בינואר 2017(, כדלקמן:

"תוספת
)תקנה 1)א((

בשקלים חדשים                               הפעולה או השירות    

1496. בקשה למתן ירושה או צו קיום

2496. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה

3496. בקשה למינוי מנהל עיזבון

4. עשיית צוואה בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155 
232לחוק הירושה

5496. התנגדות לבקשת צו ירושה או צו קיום

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת בית הדין, שהוגשה בתוך 30 
ימים מיום מתן ההחלטה

פטורה

7. )נמחק(

5.10 8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית הדין, לכל עמוד

232"9. כל בקשה אחרת שאינה מנויה בפריטים 1 עד 8

כ"ח בכסלו התשע"ז )28 בדצמבר 2016(
ד ק ש ת  ל י י א )חמ 3-2887-ת2(  

שרת המשפטים   

הודעת המדגמים, התשע"ז-2017

  בתוקף סמכותי לפי תקנה 3א)ג( לתקנות המדגמים1 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

התשע"ז בטבת  ג'  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב   .1 
)1 בינואר 2017(, כדלקמן:

"תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בתוספת זו -  .1
"חוק המועצה להשכלה גבוהה" - חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

"מבקש מיוחד" - מבקש שהוא אחד מאלה:

שינוי סכומים

שינוי סכומים

1 ק"ת התשנ"ט, עמ' 514; התשע"א, עמ' 1255; התשע"ד, עמ' 488.

1 חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1957; ק"ת התשע"א, עמ' 1091; התשע"ו, עמ' 624.
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מי שאינו חברה ואינו שותפות;  )1(

)2(  חברה או שותפות שמחזור עסקיה בשנה הקודמת לא עלה על 10 מיליון 
שקלים חדשים;

)3(  מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מכללה אקדמית כהגדרתה בחוק המועצה להשכלה גבוהה.  )4(

בשקלים חדשים

עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ  1.  )א( 
אחד בסוג אחד לפי סעיף 30 לפקודה, ואולם מבקש 
ראשונה  בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד, 

לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

395

המיועד  מדגם  לרישום  בקשה  הגשת  עם  )ב( 
ואולם   ;5 תקנה  לפי  אחד  בסוג  חפצים,  למערכת 
בקשה  מסוים  מדגם  בעד  המגיש  מיוחד,  מבקש 

ראשונה לרישום מדגם ישלם 60% מהסכום

592

בקשה  להשלמת  מועד  להארכת  בקשה  הגשת  עם   .2
האגרה  לתשלום  מועד  להארכת  או  מדגם,  לרישום 
בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות 31)2( ו–33)2( 

- לכל חודש או חלק ממנו

68

לתיקון  סופר,  טעות  לתיקון  בקשה  הגשת  עם  )א(   .3
וכן  רישיון  או  עיקול  שעבוד,  רישום  לרבות  הפנקס 
ביטול כל אחד מאלה, לתיקון טופס הבקשה, לרישום 
שם בעל חדש ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 

42 עד 44 לפקודה ותקנות 40, 41, 45 ו–46

60

עם הגשת בקשה לשינוי שם בעל ולשינוי מען  )ב( 
למסירת הודעות לפי תקנות 42 ו–43

60

לפי  מדגם  של  רישומו  לביטול  בקשה  הגשת  4.  עם 
סעיפים 36 ו–42)ב( לפקודה

771

5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

430)א( לפי סעיף 33)2( לפקודה

855)ב( לפי סעיף 33)3( לפקודה

6. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצורכי בירור 
משפטי או נסח מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו–40 

לפקודה ותקנה 55

47

אחר,  מסמך  כל  או  מדגם  של  העתקות  צילום  7. בעד 
לפי סעיף 35)2( לפקודה, לכל עמוד

0.50

עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה  8.  )א( 
64, בעד כל עניין

240
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בשקלים חדשים

עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפני הרשם  )ב( 
לפי תקנה 48

152

9. עם הגשת בקשה להאריך מועד לפי תקנה 54, לכל 
חודש או חלק ממנו

68

20."10. בעד העתק סרוק של תיק רישום

כ"ז בכסלו התשע"ז )27 בדצמבר 2016(
ג נ י ל ק א  ס א )חמ 3-375-ת2(  

                                                                                   רשם הפטנטים והמדגמים

הודעת סימני המסחר, התשע"ז-2017

אני  התקנות(,   - )להלן   11940 המסחר,  סימני  לתקנות  3א)ג(  תקנה  לפי  סמכותי   בתוקף 
מודיע לאמור:

התשע"ז בטבת  ג'  מיום  לתקנות  הראשונה  התוספת  נוסח  יהיה  המדד  שינוי  עקב    .1 
)1 בינואר 2017(, כדלקמן:

“תוספת ראשונה
)תקנה 3(

בשקלים חדשים

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר, לפי סעיף 7 לפקודה - 

1,601)א( בסוג טובין אחד

1,203)ב( לכל סוג טובין נוסף במסגרת אותה בקשה

2. הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן 
806מסחר אחד לכל סוג טובין בבקשה לפי סעיפים 24)א(, 38 ו–41 לפקודה

3.  הגשת בקשה להשמיע טענות בהליכים לפי סעיפים 24)ו(, 29 ו–41)ב( 
751לפקודה או לפי תקנה 73

4.  הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי סעיף 32 לפקודה -

2,853)א( לסוג טובין אחד

2,408)ב( לכל סוג טובין נוסף של אותו סימן במסגרת אותה בקשה

573. אגרת פיגור לפי תקנה 52)2(, לחודש או חלק מחודש

61,107. אגרת החזרה לתוקף לפי תקנה 53)1(, לכל סוג טובין

7. הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום רשות או ביטולה 
לפי סעיפים 20, 36)א()3(, )4(, )5(, 49)א(, 51 או 52 לפקודה וכן עם הגשת 

314בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא נקבעה אגרה אחרת, לכל סימן

שינוי סכומים

1 ע"ר 1940, תוס' 2, עמ' 192; ק"ת התשע"א, עמ' 1093; התשע"ו, עמ' ?.
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בשקלים חדשים

8. בעד חיפוש -

638)א( לפי תקנה 78)א(

)ב( )נמחק(

947. בעד העתק מאושר של רישום לפי סעיף 6)ב( לפקודה

1073. בעד הארכת מועד לפי תקנה 82, לכל חודש או לחלק ממנו, לכל סימן

11481. הגשת בקשה להשמיע טענות בדיון לפי תקנה 26

12751. הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22)ג(, לכל סוג טובין

133.70. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד

47".14. בעד העתק סרוק של תיק רישום

כ"ז בכסלו התשע"ז )27 בדצמבר 2016(
ג נ י ל ק א  ס א )חמ 3-1129-ת2(  

                                                                                   רשם סימני המסחר

הודעת הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, התשע"ז-2017 

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 2016 לעומת המדד שפורסם בחודש   .1
בארץ3,  השירותים  בעד  התשלומים2,  ישתנו   ,-0.99% של  בשיעור   2014 נובמבר 
החברה  שירותי  בעד  )תשלומים  הדואר  תקנות  של  והשנייה  הראשונה  שבתוספות 

לפי סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק(, התשס"ח-42007 )להלן - תקנות התשלומים(.

לאחר שינוי התשלומים כאמור בסעיף קטן )א( ועיגול הסכומים, נוסח התוספות  )ב( 
הראשונה והשנייה לתקנות התשלומים מיום ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(, יהיה 

כלהלן:

             

1   ק"ת התשס"ח, עמ' 1030; התשע"ו, עמ' 1472.

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

)הצמדת הדואר  בתקנות  שנקבע  כפי   ,2017 בשנת  ישתנו  לא  לארץ  לחוץ  השירותים  בעד   3 התשלומים 

   תשלומים בעד שירותי החברה( )הוראת שעה(, התשע"ז-2017, שפורסמו בק"ת התשע"ז, עמ' 478.
4 ק"ת התשס"ח, עמ' 10; התשע"ה, עמ' 796.

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

1.872.03

שלא למרכז חלוקהלמרכז חלוקה

כמותי ממוין מסוג רגיל כמותי, 1.2
לכל יחידה מהיחידה הראשונה

0.651.12

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

1.001.46

כמותי תגוביינה עד 50 גרם, לכל 1.4
יחידה מהיחידה הראשונה 

1.69

משלוח חבילות - בדיוור של חבילה אחת -2

10.00למען של דואר צבאי - כל חבילה 2.1

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

15.90עד 2 ק"ג2.2.1

18.60למעלה מ–2 ק"ג עד 5 ק"ג2.2.2

23.80למעלה מ–5 ק"ג עד 10 ק"ג2.2.3

29.80למעלה 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

3.303.50עד 200 גרם1.1.1

למעלה מ–200 גרם עד 350 1.1.2
גרם

6.308.10

למעלה מ–350 גרם עד 500 1.1.3
גרם

6.608.40

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

שמשקלה -

שלא למרכז חלוקהלמרכז חלוקה

0.721.19עד 50 גרם1.2.1

למעלה מ–50 גרם עד 100 1.2.2
גרם

1.502.08

למעלה מ–100 גרם עד 150 1.2.3
גרם

1.622.22

למעלה מ–150 גרם עד 200 1.2.4
גרם

1.752.34

למעלה מ–200 גרם עד 250 1.2.5
גרם

1.862.45

למעלה מ–250 גרם עד 300 1.2.6
גרם

5.686.27

למעלה מ–300 גרם עד 350 1.2.7
גרם

5.786.37

למעלה מ–350 גרם עד 400 1.2.8
גרם

5.886.47

למעלה מ–400 גרם עד 500 1.2.9
גרם

6.186.76
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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

9.90

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

לפחות בבית הנמען, לכל יחידה 
שמשקלה -

11.30עד 200 גרם3.2.1

למעלה מ–200 גרם עד 500 3.2.2
גרם

12.60

למעלה מ–500 גרם עד 3.2.3
2,000 גרם

15.00

כמותי רשום מסוג רגיל כמותי, 3.3
לכל יחידה מהיחידה הראשונה

6.49

כמותי רשום מסוג חריג כמותי, 3.4
לכל יחידה מהיחידה הראשונה 

שמשקלה -

7.91עד 200 גרם3.4.1

למעלה מ–200 גרם עד 500 3.4.2
גרם

9.20

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

1.40

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

2.603.60עד 50 גרם5.1.1

למעלה מ–50 גרם עד 100 5.1.2
גרם

2.803.80

למעלה מ–100 גרם עד 350 5.1.3
גרם

8.909.90

למעלה מ–350 גרם עד 500 5.1.4
גרם

9.3010.30

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 -

1.87עד 50 גרם5.2.1

למעלה מ–50 גרם עד 100 5.2.2
גרם

2.07

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

51.10

קובץ כתובות מעודכנות המועבר אחת 7
לחודש לבעלי היתר למשלוח דואר 

כמותי

139.60

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

21.124.0313.9210.6421.9714.37

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 7.2, 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

ד' בטבת התשע"ז )2 בינואר 2017(
)חמ 3-2168-ת2(

ר ב ל י פ ה  מ ל ש  
המנהל הכללי של משרד התקשורת  




