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 צו המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 )תיקוני חקיקה( )דחיית תחילתו
של סעיף 49( )מס' 2(, התשע"ב-2012

  בתוקף סמכותי לפי סעיף 49)ב( לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו–2012 )תיקוני 
חקיקה(, התשע"א-12011 )להלן - חוק המדיניות הכלכלית(, אני מצווה לאמור:

תחילתו של סעיף 3)7( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-21988 )להלן - חוק ההגבלים   �1
העסקיים(, כנוסחו בסעיף 48 לחוק המדיניות הכלכלית, תידחה בשישה חודשים, עד 
יום י"ט בטבת התשע"ב )1 בינואר 2013( או עד תום חודשיים ממועד פרסומו ברשומות 
של פטור סוג, שיקבע הממונה על ההגבלים העסקיים בהתאם להוראות סעיף 15א לחוק 
לפי  בים,  בין–לאומית  תובלה  שעניינם  תפעוליים  הסדרים  לגבי  העסקיים,  ההגבלים 

המוקדם� 

ז' בתמוז התשע"ב )27 ביוני 2012(
)חמ 3-4374(

ץ ני י בל שטי ו י   )803-31-2011-000631(

שר האוצר   
_________

1 ס"ח התשע"א, עמ' 138�

2 ס"ח התשמ"ח, עמ' 128; ק"ת התשע"ב, עמ' 497�

תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי( )תיקון(, התשע"ב-2012
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7 ו–63 לחוק משק החשמל, התשנ"ו-11996, בהתייעצות עם 

הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנה 11)ב3( לתקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(, התשס"ה-22005,   �1
במקום "42 חודשים" יבוא "60 חודשים"� 

ד' בתמוז התשע"ב )24 ביוני 2012(
)חמ 3-3444(

לנדאו י  ז עו   

שר האנרגיה והמים   
_________

1 ס"ח התשנ"ו, עמ' 208�

2 ק"ת התשס"ה, עמ' 407; התשע"א, עמ' 1377�

תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי( )תיקון(, התשע"ב-2012
אני מתקין  לחוק הדואר, התשמ"ו-11986,  ו–126)א(  51)ד(  לפי סעיפים    בתוקף סמכותי 

תקנות אלה:

התשס"ו-22006,  הבולאי(,  השירות  שירותי  בעד  )תשלומים  הדואר  לתקנות  בתוספת   �1
בפרט 1)א(, במקום "30�9" יבוא "40�9"�

2� תחילתן של תקנות אלה ביום י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(�

כ"ו בסיוון התשע"א )28 ביוני 2011(
ן כחלו משה  )חמ 3-1961(  

שר התקשורת   

דחיית תחילת 
החוק

תיקון התוספת

_________
1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79; התשס"ד, עמ' 71�

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 561; התשע"א, עמ' 1114�

תחילה

תיקון תקנה 11
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הודעת הדואר )הצמדת תשלומים בעד שירותי החברה(, התשע"ב-2012
  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 2012 לעומת המדד שפורסם בחודש מאי   �1
2007 בשיעור של 13%�18, ועקב שינוי השער היציג של שווי סל המטבעות SDR החדש 
שפורסם לחודש מאי 2012 לעומת השער היציג של שווי סל המטבעות SDR שפורסם 
הראשונה  שבתוספות  התשלומים2,  ישתנו   ,-3�56% של  בשיעור   ,2007 מאי  לחודש 
והשנייה של תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק(, 
במקדם  הבסיס  תעריפי  הכפלת  לאחר  התשלומים(,  תקנות   - )להלן  התשס"ח-32007 

ההפחתה 97525�0, כלהלן:

)1( לעניין שירותים בארץ - יועלו בשיעור של 62%�1;

)2( לעניין שירותים לחוץ לארץ - יופחתו בשיעור של 17%�5�

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

י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(, 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 
20�561�0מהיחידה הראשונה - 

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

50�871�0עד 5,000 יחידות1�3�1

עדכון התשלומים 
בעד שירותי 

החברה, הוספת מס 
ערך מוסף ועיגול 

סכומים

_________
1 ק"ת התשס"ח, עמ' 1030; התשס"ט, עמ' 1084; התשע"א, עמ' 1114�

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

3 ק"ת התשס"ח, עמ' 10 ועמ' 1058; התשס"ט, עמ' 1084; ק"ת התש"ע, עמ' 535 ועמ' 1291; התשע"א, עמ' 1115; 

התשע"ב, עמ' 879�
4 לעניין התשלום בעד פרט משנה זה ומועד עדכונו, ראה תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי 

סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012, שפורסמו בק"ת התשע"ב, עמ' 879�
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

48�871�0מ–5,001 יחידות2�3�1

כמותי תגוביינה, לכל יחידה מהיחידה הראשונה -4�1

11�1מ–1,000 יחידות עד 10,000 יחידות1�4�1

80�0מ–10,001 יחידות2�4�1

משלוח מברק רגיל - קבלת המברק להעברה לנמען בשירות 2�
רגיל של מסירת מברקים - עד 10 מברקים בדיוור -

40�19בבית דואר - 10 המילים הראשונות או חלק מהן1�2
בתשלום במזומן או 

באמצעות כרטיס אשראי

40�19באמצעי בזק - 10 המילים הראשונות או חלק מהן2�2
בתשלום באמצעות 

חיוב חשבון הטלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

47�0כל מילה נוספת3�2

משלוח חבילות - בדיוור של חבילה אחת -3�

60�11למען של דואר צבאי - כל חבילה - 1�3

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

90�17עד 2 ק"ג1�2�3

80�51למעלה מ–2 ק"ג עד 10 ק"ג2�2�3

40�75למעלה מ–10 ק"ג עד 20 ק"ג3�2�3

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 -

50�503�503�503�503�3עד 100 גרם1�1�1

60�004�105�505�404�4למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2�1�1

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

37�652�312�262�232�2עד 20 גרם1�2�1
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

65�932�672�552�492�2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2�2�1

09�403�243�003�923�2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3�2�1

19�534�634�124�964�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 -

50�503�503�503�503�3עד 100 גרם1�1�2

60�004�105�505�404�4למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2�1�2

10�607�307�108�807�6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם3�1�2

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

37�652�312�262�232�2עד 20 גרם1�2�2

65�932�672�552�492�2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2�2�2

09�403�243�003�923�2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3�2�2

19�534�634�124�964�3למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם4�2�2

46�886�516�457�146�6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם5�2�2

משלוח איגרת אוויר3�

קבוצת ארצות לפי לוח א' בתוספת 
השלישית 

1234567

6�204�205�006�107�509�905�60

משלוח מברק רגיל - קבלת המברק להעברה 4�
 - מברקים  מסירת  של  רגיל  בשירות  לנמען 
לאירופה או לארצות הברית5 - עד 10 מברקים 

בדיוור - 

או 1�4 7 המילים הראשונות   - דואר  בבית 
חלק מהן

34�80
בתשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי

באמצעי בזק - 7 המילים הראשונות או 2�4
חלק מהן

34�80
בתשלום באמצעות חיוב חשבון הטלפון 

או באמצעות כרטיס אשראי

74�1כל מילה נוספת3�4

_________
5 בכפוף לקיום השירות בארץ היעד�
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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 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 שמשקלה6 - 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 -

46�681�0עד 50 גרם1�2�1

52�721�0למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2�2�1

66�801�0למעלה מ–100 גרם עד 150 גרם3�2�1

68�821�0למעלה מ–150 גרם עד 200 גרם4�2�1

12�202�1למעלה מ–200 גרם עד 250 גרם5�2�1

77�832�1למעלה מ–250 גרם עד 300 גרם6�2�1

85�943�2למעלה מ–300 גרם עד 350 גרם7�2�1

80�815�4למעלה מ–350 גרם עד 400 גרם8�2�1

62�676�5למעלה מ–400 גרם עד 500 גרם9�2�1

55�247�6למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם10�2�1

85�988�6למעלה 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 -

_________
6 לעניין התשלום בעד פרט משנה זה ומועד עדכונו, ראה תקנות הדואר )תשלומים בעד שירותי החברה לפי 

סעיף 37)א( ו–)ג( לחוק( )הוראת שעה(, התשע"ב-2012, שפורסמו בק"ת התשע"ב, עמ' 879�
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התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

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

9�40

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

יחידה  שמשקלה -

80�9עד 200 גרם1�2�3

20�11למעלה מ–200 גרם עד 500 גרם2�2�3

20�16למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם3�2�3

90�17למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם4�2�3

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

7�00

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

36�7עד 200 גרם1�4�3

75�8למעלה מ–200 גרם עד 500 גרם2�4�3

70�13למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם3�4�3

49�15למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם4�4�3

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

70�19עד 50 גרם1�5�3

06�20למעלה מ–50 גרם עד 200 גרם2�5�3

46�21למעלה מ–200 גרם עד 500 גרם3�5�3

41�26למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם4�5�3

20�28למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם5�5�3

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

כמפורט בפרט 2 - 

בטופס 1�4 מסירה  אישור  או  תקני  מסירה  אישור 
80�2שאישרה החברה

40�5אישור מסירה אחר 2�4

סימן ב': שירותים מהירים ושירותי תברוקה

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

משלוח דואר בשירות "דואר 24"7 - מהיום ליום העבודה 5�
הבא שבו מתבצעת חלוקת דואר - 

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

20�3עד 50 גרם1�1�5
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80�3למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2�1�5

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

שמשקלה - 

80�2עד 50 גרם1�2�5

40�3למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2�2�5

משלוח מברק - עד 10 מברקים בדיוור -6�

המברק 1�6 קבלת   - מראש  קבוע  בנוסח  מאויר  מברק 
להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת מברקים -

או 1�1�6 הראשונות  המילים   10  - דואר  מבית 
חלק מהן

19�40
בתשלום במזומן או 

באמצעות כרטיס אשראי

או 2�1�6 הראשונות  המילים   10  - בזק  באמצעי 
חלק מהן

19�40
בתשלום באמצעות חיוב 

חשבון הטלפון או באמצעות 
כרטיס אשראי

47�0כל מילה נוספת3�1�6

לנמען 2�6 להעברה  המברק  קבלת   - דחוף  מברק 
בשירות מיוחד של מסירת מברקים -

או 1�2�6 הראשונות  המילים   10  - דואר  מבית 
חלק מהן

57�90
בתשלום במזומן או 

באמצעות כרטיס אשראי

או 2�2�6 הראשונות  המילים   10  - בזק  באמצעי 
חלק מהן

57�90
בתשלום באמצעות חיוב 

חשבון הטלפון או באמצעות 
כרטיס אשראי

35�0כל מילה נוספת3�2�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

80�3עמוד ראשון1�1�7
בתשלום במזומן או 

באמצעות כרטיס אשראי

96�1כל עמוד נוסף2�1�7

30�1מסר שלא הועבר לנמען בשל מען שגוי2�7

_________
7 בכפוף לתנאי השירות�



1369קובץ התקנות 7136, י"א בתמוז התשע"ב, 2012�7�1

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

אישור מסירת מסר לשולח, לרבות מברק או פקסימילה - עד 8�
10 מברקים או מסרים בדיוור - 

80�2בדואר רגיל1�8

80�3שידור לציוד קצה2�8

30�19בשירות רגיל של מסירת מברקים3�8

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

8�00

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

90�5 עמוד ראשון1�10
התשלום בידי הנמען

27�1כל עמוד נוסף2�10
התשלום בידי הנמען

30�9ביטול מברק לפני שידורו11�

רישום מען מקוצר למברקים -12�

10�133לתקופה של שנה המתחילה ב–1 בחודש ינואר1�12

20�11לכל חודש או חלק ממנו עד ל–1 בחודש ינואר2�12

30�9שינוי ברישום מען מקוצר למברקים13�

הפניית מברק ממען אחד למען אחר -14�

40�10בתחום שטח השיפוט של אותה רשות מקומית1�14

התשלום בעד מברק הנשלח מחוץ לשטח השיפוט של הרשות המקומית 2�14
בתחומי ישראל בהתאם 
למספר המילים שבמברק 

וסוגו

30�9חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים - לכל יום15�

סימן ג': שירותים שונים

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למען אחר8 -16�

)בין 1�16 ממען או תא דואר של בית עסק אל מען אחר 
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
10�87עשרה חודשים 

תום 3�1�16 עד  נוספים  חודשים  שישה  כל  בעד 
הבקשה  רישום  מיום  חודשים  ועשרה  שנה 

30�369להפניה

40�494בעד כל שישה חודשים נוספים4�1�16
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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
70�67עשרה חודשים

תום 3�2�16 עד  נוספים  חודשים  שישה  כל  בעד 
הבקשה  רישום  מיום  חודשים  ועשרה  שנה 

10�312להפניה

40�424בעד כל שישה חודשים נוספים4�2�16

בלא תשלוםממען מגורים או תא דואר פרטי אל תא דואר3�16

30�9מסירת דבר דואר שהתשלום בעד תכולתו הוא בגוביינה17�

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

הדואר

30�9חיפוש דואר לשם מסירתו בבית הדואר19�

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

יום

9�30

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

9�30

למען 22� הפנייתה  או  לתעודתה  נמסרה  שלא  חבילה  החזרת 
אחר

התשלום המוטל על 
משלוח אותה חבילה

30�9העתק קבלה23�

30�9אריזה מחדש של חבילה לפני מסירתה24�

אחסנת עשרה מכתבים )מאותו שולח או אל אותו נמען( או 25�
הודעה  מיום שנשלחה  ימים   20 בתוך  נדרשו  חבילה, שלא 

- לכל יום או חלק ממנו

9�30

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

100 לפחות -

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

80�1עד 50 גרם1�1�26

00�2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם2�1�26

20�2למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם3�1�26

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

בהתאמה, כל התשלומים הקבועים בפרט זה�
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10�3למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם4�1�26

30�4למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם5�1�26

60�5למעלה מ–1 ק"ג עד 5 ק"ג6�1�26

90�6למעלה 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

70�1למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם4�2�26

10�3למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם5�2�26

20�4למעלה מ–1 ק"ג עד 5 ק"ג6�2�26

60�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�30

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 - 

10�149לתקופה של שנה המתחילה ב–1 בחודש ינואר1�29

60�12לכל חודש או חלק ממנו עד ל–1 בחודש ינואר2�29

80�76החלפת 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

30�60361�191לתקופה של שנה המתחילה ב–1 בחודש ינואר1�30

40�90642�349לתקופה של שנתיים שתחילתה ב–1 בחודש ינואר2�30

בחודש 3�30 ב–1  שתחילתה  שנים  שלוש  של  לתקופה 
50�50939�510ינואר

30�2032�17לכל חודש או חלק ממנו עד 1 בחודש ינואר4�30

60�43החלפת מנעול בתא דואר5�30

בלא הקצאת תא דואר במרכז חלוקה6�30
תשלום

בלא 
תשלום
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העברת רשות השימוש בתא דואר לבית דואר אחר או שינוי 31�
בשם המשתמש, למעט שינוי מלועזית לעברית

9�30

בלא תשלוםמתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה32�

לפי הצהרת 33� תכולתו,  דואר, שערך  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

60�4 לכל 1,000 שקלים 
חדשים או חלק מהם 

מערכו של דבר הדואר, 
בתוספת דמי הדואר

20�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

50�9011�16בגישה ישירה של החברה למאגר המידע1�34

בתוספת תשלום לבעל 
המאגר בשיעור שנקבע

50�9011�16באמצעות 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
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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 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 -

10�607�307�108�807�6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם1�1�1

30�0013�1014�4016�7013�12למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם2�1�1

60�2026�6031�5036�0030�22למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם3�1�1

נוספים או חלק 4�1�1 גרם   1,000 על כל 
50�9012�8012�8015�9012�11מהם

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

46�886�516�457�146�6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם1�2�1

26�809�069�3211�829�8למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם2�2�1

07�7112�6212�2014�5112�11למעלה מ–750 גרם עד 1,000 גרם3�2�1

27�0616�9617�5119�5416�15למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 גרם4�2�1

88�8721�0722�2427�9122�20למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 גרם5�2�1

נוספים או חלק 6�2�1 גרם   1,000 על כל 
50�9112�5112�7715�0212�12מהם

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�0013�1014�4016�7013�12למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם1�1�2

60�2026�6031�5036�0030�22למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם2�1�2

חלק 3�1�2 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
50�9012�8012�8015�9012�11מהם

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

26�809�069�3211�829�8למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם1�2�2

07�7112�6212�2014�5112�11למעלה מ–750 גרם עד 1,000 גרם2�2�2
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27�0616�9617�5119�5416�15למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 גרם3�2�2

88�8721�0722�2427�9122�20למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 גרם4�2�2

חלק 5�2�2 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
50�9112�5112�7715�0212�12מהם

משלוח גלויה3�

קבוצת ארצות לפי לוח ד' בתוספת השלישית 

12345

3�503�503�503�503�50

משלוח דבר דפוס - 4�

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

50�503�503�503�503�3עד 100 גרם 1�1�4

60�004�105�505�404�4למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם2�1�4

10�607�307�108�807�6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם3�1�4

30�0013�1014�4016�7013�12למעלה מ–500 גרם עד 1,000 גרם4�1�4

60�2026�6031�5036�0030�22למעלה מ–1,000 גרם עד 2,000 גרם5�1�4

חלק 6�1�4 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
50�9012�8012�8015�9012�11מהם

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

37�652�312�262�232�2עד 20 גרם1�2�4

65�932�672�552�492�2למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2�2�4

09�403�243�003�923�2למעלה מ–50 גרם עד 100 גרם3�2�4

19�534�634�124�964�3למעלה מ–100 גרם עד 250 גרם4�2�4

46�886�516�457�146�6למעלה מ–250 גרם עד 500 גרם5�2�4

26�809�069�3211�829�8למעלה מ–500 גרם עד 750 גרם6�2�4

07�7112�6212�2014�5112�11למעלה מ–750 גרם עד 1,000 גרם7�2�4

27�0616�9617�5119�5416�15למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 גרם8�2�4

88�8721�0722�2427�9122�20למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 גרם9�2�4

חלק 10�2�4 או  נוספים  גרם   1,000 כל  על 
50�9112�5112�7715�0212�12מהם

לשק ישיר של דברי דפוס למען אחד -3�4

קבוצת ארצות לפי לוח ה' בתוספת השלישית 

123456789

40�60138�70245�70153�10117�30102�5079�7066�8056�46עד 5 ק"ג1�3�4

70�3015�6017�4015�7015�0016�0015�8013�5014�13לכל ק"ג נוסף או חלק ממנו2�3�4
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מוזל, 4�4 בתעריף  דפוס  דברי  של  ישיר  לשק 
למען אחד -

קבוצת ארצות לפי לוח ה' בתוספת השלישית 

123456789

10�30137�40244�40152�70116�90100�1077�4065�4055�45עד 5 ק"ג1�4�4

70�3015�6017�4015�7015�0016�0015�8013�5014�13לכל ק"ג נוסף או חלק ממנו2�4�4

משלוח חבילה9 - 5�

קבוצת ארצות לפי לוח ו' בתוספת השלישית 

123456789

90�4070�6093�1085�5083�2077�1073�3068�8065�56עד 1/2 ק"ג1�5

30�402�001�102�602�401�302�302�702�2לכל 1/2 ק"ג נוסף או חלק ממנו2�5

משלוח כתבים ואבזרים לעיוורים המיועדים 6�
לשימוש עיוורים בלבד 

בלא תשלום

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 -

60�905�509�107�006�205�204�6עד 100 גרם1�1�7

7�1�2 250 עד  גרם  מ–100  למעלה 
40�1010�8023�4014�5011�808�206�7גרם

7�1�3 500 עד  גרם  מ–250  למעלה 
70�3018�9043�0027�9021�3014�4011�12גרם

7�1�4 750 עד  גרם  מ–500  למעלה 
80�4028�8068�3042�0032�0023�0017�19גרם

7�1�5 1,000 עד  גרם  מ–750  למעלה 
40�5038�6093�9057�4042�8030�5022�25גרם

למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 6�1�7
30�7052�60130�7079�8058�4040�9030�33גרם

למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 7�1�7
10�0071�40181�10109�0080�4055�4040�45גרם

או 8�1�7 נוספים  גרם   1,000 כל  על 
10�1038�70101�7059�5039�3029�7020�20חלק מהם

_________
9 לעניין מגבלות בדבר משקל מרבי, מידות או תנאים אחרים הנוגעים לשירות, של חבילות שמתקבלות בדרך הים והיבשה 

לארצות מסוימות - ראה במדריך הדואר�
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מהפריט 2�7 פריט  לכל  בין–לאומי,  כמותי 
הראשון, שמשקלו - 

10�243�514�163�943�752�652�2עד 20 גרם1�2�7

85�203�676�014�514�153�113�3למעלה מ–20 גרם עד 50 גרם2�2�7

7�2�3 100 עד  גרם  מ–50  למעלה 
24�905�879�586�555�894�963�3גרם

7�2�4 250 עד  גרם  מ–100  למעלה 
10�259�9920�9812�479�957�325�6גרם

7�2�5 500 עד  גרם  מ–250  למעלה 
54�1616�7740�4324�0718�9113�879�10גרם

7�2�6 750 עד  גרם  מ–500  למעלה 
94�2325�6165�1239�1729�9420�6314�16גרם

7�2�7 1,000 עד  גרם  מ–750  למעלה 
41�4735�5890�8754�3339�0127�4420�22גרם

למעלה מ–1,000 גרם עד 1,500 8�2�7
38�7449�65127�7476�8855�4537�9927�30גרם

למעלה מ–1,500 גרם עד 2,000 9�2�7
27�1868�51178�21106�1377�5552�5737�42גרם

או 10�2�7 נוספים  גרם   1,000 כל  על 
10�1138�68101�7359�4839�2829�7220�20חלק מהם

אחרים, 3�7 דואר  ודברי  מכתבים  איסוף 
לבקשת הנמען, לצורך משלוחם בשירות 
כמותי בין–לאומי, בדרך האוויר כמפורט 

בפרט 2�7

בלא תשלום

משלוח שק ישיר של דברי דפוס למען אחד - 8�

קבוצת ארצות לפי לוח א' בתוספת השלישית 

1234567

00�50170�50476�20273�40177�80128�5078�79עד 5 ק"ג1�8

10�1038�60101�7059�4039�2029�7020�20לכל ק"ג נוסף או חלק ממנו2�8

משלוח חבילה10 - 9�

קבוצת ארצות לפי לוח ב' בתוספת השלישית 

12345

עד 1/2 ק"ג -1�9

10�8083�5098�0089�2077�67עד 10 חבילות במשלוח1�1�9

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

לארצות מסוימות - ראה במדריך הדואר�
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47�1958�9274�4161�5852�42מ–11 חבילות במשלוח2�1�9

כל 1/2 ק"ג נוסף או חלק ממנו - 2�9

80�2015�509�6013�4018�10עד 10 חבילות במשלוח1�2�9

76�2115�549�5813�4518�10מ–11 חבילות במשלוח2�2�9

משלוח עיתון מאת המערכת של העיתון - 10�

קבוצת ארצות לפי לוח ג' בתוספת השלישית 

123

00�801�500�0לכל 15 גרם או חלק מהם

המיועדים 11� לעיוורים  ואבזרים  כתבים  משלוח 
לשימוש עיוורים בלבד -

קבוצת ארצות לפי לוח ג' בתוספת השלישית 

123

40�508�705�2לכל 500 גרם או חלק מהם

סימן ג': שירותים שונים 

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

80�4רישום דבר דואר12�

70�20רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד13�

80�9מסירה מיוחדת )אקספרס( של דבר דואר14�

60�1אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום15�

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

50�7בחוץ לארץ

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

ארץ המוצא

7�50
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

60�117הערה: שירות זה ניתן רק בסניפי הדואר שנקבעו לכך

50�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( -

10�39עד 1 ק"ג1�20

40�3לכל 1 ק"ג נוסף או חלק ממנו2�20
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90�6שובר תשובה בין–לאומי21�

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

50 גרם

2�00

משלוח מבוטח של דבר דואר -23�

00�4 לכל 1,000 שקלים חדשים לכל דבר דואר, למעט דבר דואר כאמור בפרט 2�11123�23

או חלק מהם מערכו של דבר 

הדואר, בתוספת דמי הדואר

70�13 לכל 1,000 שקלים חדשים לכל דבר דואר המכיל תכשיטים212�23

או חלק מהם מערכו של דבר 

הדואר, בתוספת דמי הדואר

סימן ד': שירות תברוקה בשירות לחוץ לארץ

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

משלוח מברק לחוץ לארץ13 - עד 10 מברקים בדיוור -24�

מברק רגיל - קבלת המברק להעברה לנמען בשירות רגיל של 1�24
מסירת מברקים לכל הארצות, פרט לאירופה ולארצות הברית14

80�34בבית דואר - 7 המילים הראשונות או חלק מהן1�1�24
בתשלום במזומן או 

באמצעות כרטיס אשראי

80�34באמצעי בזק - 7 המילים הראשונות או חלק מהן2�1�24
בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

74�1כל מילה נוספת3�1�24

מברק דחוף - קבלת המברק להעברה לנמען בשירות מיוחד של 2�24
מסירת מברקים, לכל הארצות -

70�68בבית דואר - 7 המילים הראשונות או חלק מהן1�2�24
בתשלום במזומן או 

באמצעות כרטיס אשראי

70�68באמצעי בזק - 7 המילים הראשונות או חלק מהן2�2�24
בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

30�3כל מילה נוספת3�2�24

_________
11 במסגרת שירות ליצואן, למעט שירות חבילות�

12 במסגרת שירות ליצואן בלבד, למעט שירות חבילות�

13 בכפוף לקיום השירות בארץ היעד�

14 התשלום בעד משלוח מברק רגיל לאירופה ולארצות הברית נקבע בתוספת הראשונה�



1379קובץ התקנות 7136, י"א בתמוז התשע"ב, 2012�7�1

התשלום בשקלים חדשיםפרטי השירות

קבלת מסר להעברה בפקסימילה לחוץ לארץ15 - עד 10 מסרים במשלוח -25�

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

מסמך המכיל 
רק מילים 
כתובות 

להקלדה על ידי 
פקיד הדואר

מסמך אחר

בתשלום במזומן או באמצעות 
כרטיס אשראי

לאירופה -1�1�25

80�209�18עמוד ראשון1�1�1�25

40�104�9כל עמוד נוסף2�1�1�25

לארצות הברית וקנדה -2�1�25

80�009�16עמוד ראשון1�2�1�25

40�104�7כל עמוד נוסף2�2�1�25

לשאר הארצות -3�1�25

80�109�22עמוד ראשון1�3�1�25

40�904�10כל עמוד נוסף2�3�1�25

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

00�24עמוד ראשון1�2�25
בתשלום במזומן או באמצעות 

כרטיס אשראי

50�17כל 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 -

70�4018 מילים ראשונות1�3�25
בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

17�0 ולא למעלה מ–00�40 כל מילה נוספת2�3�25
שקלים חדשים לעמוד

בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

_________
15 בכפוף לקיום השירות בארץ היעד�
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מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק למסירה לידי הנמען, לכל 4�25
הארצות -

90�4025 מילים ראשונות או חלק מהן1�4�25
בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

17�0 ולא למעלה מ–00�50 כל מילה נוספת2�4�25
שקלים חדשים לעמוד

בחיוב חשבון טלפון או 
באמצעות כרטיס אשראי

50�7הכנת העתק של מסר - לכל מסר26�

50�7"מסר שלא הועבר לנמען בשל מען או מספר שגוי27�

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(
בר–טל עדן  )חמ 3-2168(  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   

הודעת הדואר )תשלומים בעד השירותים הכספיים(, התשע"ב-2012

הכספיים(,  השירותים  בעד  )תשלומים  הדואר  לתקנות   6 תקנה  לפי  סמכותי    בתוקף 
התשע"א-12011 )להלן - התקנות העיקריות(, אני מודיע לאמור:

עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2012 לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 2011   �1
בשיעור של 45%�3, ולאחר עיגול סכומים, יהיה נוסח התוספת של התקנות העיקריות, 

החל ביום י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(, כלהלן:

       "תוספת
)תקנות 2 עד 6(

תשלומים בעד השירותים הכספיים

טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

בעשרה פתיחת חשבון סילוקים1�  ישולם  התשלום   -  44�78
תשלומים שווים במהלך שנים עשר 
לפתיחת  הראשונים  החודשים   )12(

החשבון

בעל החשבון

בעל החשבוןניהול חשבון סילוקים2�

בלא תשלוםחשבון סילוקים1�2

14�4 - בעבור כל 30 ימים החל במועד חשבון סילוקים לא פעיל2�2
לחשבון  הפך  הסילוקים  חשבון  שבו 
סילוקים לא פעיל ובכפוף לקיומה של 
יתרת זכות בחשבון סילוקים לא פעיל 

העומדת על 00�4 ש"ח ומעלה

בעל החשבון

עדכון התשלומים 
בעד השירותים 

הכספיים, ועיגול 
סכומים

__________
1 ק"ת התשע"א, עמ' 613�
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

הפקדת סכום לזכות חשבון סילוקים 3�
)הפקדה עצמית(

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי1�3

על ידי בעל חשבון עסקי2�3

22�5 - בעבור הפקדת כל סכום הפקדת סכום במזומן1�2�3
במזומן

בעל החשבון

עד הפקדת המחאה2�2�3 של  הפקדה  בעבור   -  5�22
בעבור   - ו–52�0  המחאות   10
הפקדה של כל המחאה נוספת 

מעבר ל–10 המחאות כאמור

בעל החשבון

מאת 4� חשבון  לזכות  סכום  הפקדת 
אדם אחר - 

החברה בטופס שאישר אותו המנהל1�4 שגובה  סביר  תשלום 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

בטופס שלא אישר אותו 2�4
המנהל

החברה  שגובה  סביר  תשלום 
לפי סעיף 88יב לחוק

בעל החשבון

החזרה או העברה של סכום מחשבון 5�
התשלומים השמורים

מבקש הסכום76�5

חיוב חשבון סילוקים בידי מי שאינו 6�
בעל החשבון לפי המחאה המשוכה 

על החברה הבת - 

בעל החשבון

בעל חשבון77�4הנפרעת באשנב במזומן1�6

שלא נפרעה באשנב במזומן2�6

בלא תשלוםעל ידי בעל חשבון פרטי1�2�6

על ידי בעל חשבון 2�2�6
עסקי

בעל חשבון03�1 - בעבור כל המחאה

בעל 7�  בידי  סילוקים  חשבון  חיוב 
המשוכה  המחאה  לפי  החשבון 
באשנב  הנפרעת  הבת,  החברה  על 

במזומן

בעל החשבון79�1

בעל 8� בידי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הנפרע  קופה,  שובר  לפי  החשבון 

באשנב במזומן

בעל החשבון77�4

באמצעות 9� סילוקים  חשבון  חיוב 
לפי רשימת  תשלום במזומן באשנב 
מוטבים או הוראת תשלום ממוגנטת 

בעל החשבון77�4

הרשאה 10� לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
לחיוב חשבון סילוקים

בעל החשבון90�0
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תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

חשבון 11�  לחיוב  בהרשאה  טיפול 
סילוקים שלא כובדה

בעל החשבון33�14

הוראת 12� לפי  סילוקים  חשבון  חיוב 
הניתנת  מראש,  מאושרת  תשלום 

לפירעון באשנב במזומן 

בעל החשבון77�4

פדיון 13� בעד  ליחיד  )א( תשלום 
המפורטים  החוקים  מכוח  מילוות 
המילוות  לחוק  הראשונה  בתוספת 
התשל"ח-21977,  שונות(,  )הוראות 
מילווה  תעודת  שהציג  ובלבד 
ישראל  מבנק  זכאות  הודעת  או 

הרשומה על שמו

הכולל  הפדיון  מסכום   0�87%
פדיון  פעולת  בכל  המשולם 
מילוות, ובלבד שסכום התשלום 
שמשלם מבקש הפדיון לא יפחת 
ובכל  חדשים,  שקלים  מ–83�18 
מקרה לא יעלה הסכום על 7%�8 

מסכום הפדיון הכולל

מבקש הפדיון

בנוגע  בכתב,  מידע  )ב( מסירת 
יותר,  או  אחת  מילווה  לתעודת 
הודעת  קיבל  שלא  יחיד  למבקש 
עדכון  לרבות  ישראל,  מבנק  זכאות 
פרטי המבקש לצורך העברתם לבנק 
את  המבקש  ובלבד שהציג  ישראל, 

תעודת המילווה - לכל בירור

מבקש 23�17
השירות

הצהרה 14� כתב  על  חתימה  אימות 
והתחייבות בשל אבדן תעודת מילווה 

מבקש 77�4
ההצהרה

סילוקים 15� מחשבון  סכום  העברת 
לחשבון סילוקים אחר 

בלא תשלום

המחאת 16� באמצעות  כספים  העברת 
דואר  ביחידת  שירות  ממקבל  כסף, 
דואר  ביחידת  שירות  למקבל  אחת 
אחרת )מזומן בזמן(, בסכומים בשקלים 
חדשים, כמפורט להלן, לכל העברה -

מבקש 
ההעברה

23�15עד 11,000�16

60�20למעלה מ–1,000 עד 22,000�16

98�25למעלה מ–2,000 עד 33,000�16

34�31למעלה מ–3,000 עד 44,000�16

82�35למעלה מ–4,000 עד 55,000�16

20�41למעלה מ–5,000 עד 66,000�16

57�46למעלה מ–6,000 עד 77,000�16

95�51למעלה מ–7,000 עד 88,000�16

32�57למעלה מ–8,000 עד 99,000�16

80�61למעלה מ–9,000 עד 1010,000�16
__________

ס"ח התשל"ח, עמ' 18; התשס"ד, עמ' 92�  2
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ביטול המחאת כסף או המחאת דואר 17�
לפי בקשת השולח

השולח24�6

או 18� כסף  המחאת  של  תוקף  הארכת 
המחאת דואר שפקע תוקפה

מבקש 24�6
ההעברה

לכל 19� כובדה,  שלא  בהמחאה  טיפול 
המחאה - 

שהופקדה 1�19 המחאה  לעניין 
שעליו  והבנק  חשבון  לזכות 
נמשכה לא כיבדה, למעט בשל 

פגם טכני שקבע המנהל 

בעל החשבון65�11

על 2�19 משוכה  המחאה  לעניין 
הבת  והחברה  הבת,  החברה 

לא כיבדה

בעל החשבון92�17

חקירה על אודות תשלום שנטען עליו 20�
ששולם בין תאריכים מסוימים - לכל 
שני  בין  הכלולים  הימים  מן  אחד 

תאריכים 

מבקש 76�5
החקירה

המחאת21� של  גורלה  בדבר   חקירה 
כסף כמשמעותה בפרט 16 

מבקש 56�6
החקירה

חקירה בדבר גורלה של המחאת דואר 22�
כמשמעותה בפרט 27 

מבקש 56�6
החקירה

הנוגע 23� מסמך  של  ומסירה  איתור 
סופק  שמקורו  הכספיים  לשירותים 

קודם לכן למבקש - לכל צילום

מבקש המסמך76�5

לחיוב 24� פעולות  של  ממוכנת  התאמה 
בחשבון סילוקים - לכל 10 פעולות

בעל החשבון58�4

למאגר 25� מהמחאות  נתונים  העברת 
מידע ממוכן, לפי בקשת בעל החשבון 

- לכל 10 המחאות

בעל החשבון58�4

בעל החשבון67�6פנקס המחאות הכולל 25 המחאות26�

המחאת 27� באמצעות  כספים  העברת 
לבקשת  בהתאם  נקוב  בסכום  דואר 
בנקאית(,  )המחאה  השירות  מקבל 
כמפורט  חדשים,  בשקלים  בסכומים 

להלן, לכל העברה -

מבקש 
ההעברה

37�5עד 1200�27

17�7למעלה מ–200 עד 2500�27

75�10למעלה מ–500 עד 31,000�27
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טור א'
תיאור השירות

טור ב'
תשלום בש"ח

טור ג'
המשלם

54�12למעלה מ–1,000 עד 42,500�27

23�15למעלה מ–2,500 עד 55,000�27

60�20למעלה מ–5,000 עד 610,000�27

98�25למעלה מ–710,000�27

ביטול המחאה לפי בקשת בעל חשבון 28�
- לכל המחאה 

בעל החשבון81�5

מבקש השירות77�4אימות חתימתו של ערב29�

משלוח מידע או מסמך הנוגע לחשבון 30�
במשלוח שאינו רגיל, לפי בקשת בעל 

החשבון

בעל החשבון�"בשיעור דמי המשלוח

ו' בתמוז התשע"ב )26 ביוני 2012(
בר–טל עדן  )חמ 3-3598(  

המנהל הכללי של משרד התקשורת   

הודעת ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק(, התשע"ב-2012
15ג  )פרטים לעניין סעיפים 15א עד  ניירות ערך  ו–4)א( לתקנות  3)א(    בהתאם לתקנות 

לחוק(, התש"ס-12000 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור:

עדכון סכום 
התמורה בהצעת 

ניירות ערך לעובדים 
של תאגיד שאינו 

תאגיד מדווח

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה בהצעת ניירות ערך לעובדים הקבוע בתקנה 1� 
שקלים   19,470,000  ,)2012 ביולי   1( התשע"ב  בתמוז  י"א  מיום  והוא  לתקנות,  3)א( 

חדשים�

עדכון סכום התמורה 
המרבית בהצעה 
אחת של תאגיד 

שאינו תאגיד מדווח

עקב שינוי המדד עודכן סכום התמורה המרבית בהצעה אחת הקבוע בתקנה 4)א( 2�
לתקנות, והוא מיום י"א בתמוז התשע"ב )1 ביולי 2012(, 2,596,000 שקלים חדשים�

ל' בסיוון התשע"ב )20 ביוני 2012(

ר ז האו )חמ 3-3027(        שמואל 

יושב ראש רשות ניירות ערך      

__________
1 ק"ת התש"ס, עמ' 616; התשע"א, עמ' 1110�




