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 תקנות דשות הדואר (דרבי השירות הבולאי) (תיקון), התשנ״ג-992ו

, ובאישור 1 1986- ת הדואר, התשמ״ו קף סמכותי לפי סעיפים 51(ב) ו־126(א) לחוק רשו  בתו
ת אלה: ו נ ק  ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין ת

ת יבוא: פ ס ו ת , במקום ה 2 רות הבולאי), התשמ״ז-1987 ת הדואר (דרכי השי ת רשו ו נ  החלפת התוספת 1. בתק

 ״תוספת

 (תקנה 25)

 השירות התשלום בשקלים חדשיס

ת החומר הבולאי, אריזתו וניהול חשבון 3.60  1. הכנ

ל המודבק עליה 0.55 ב של הבו קו  2. מעטפת יום ראשון, נוסף לערך הנ

 3. מעטפה שהוטבעה עליה חותמת לציון מאורע או להפצת סיסמה
ל המודבק עליה 0.55״ ב על הבו ך הנקו ר ע וסף ל  או אמרה, נ

״ג (22 בדצמבר 1992)  כ״ז בכסלו התשנ

ל ח ה ש ש  (חמ 0-1961 מ

ת ר ו ש ק ת ר ה  ש

 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 79; התש״ן, עמ׳ 121, ועמי 131! התשנ״א, עמ׳ 218: התשנ׳׳ב עמי 42.
 ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1064! התשמ״ט, עמי 898! התש״ן, עמ׳ 656.

 תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הדשות לפי סעיף 37(א) לחוק),
 התשנ״ג-1992

ת הדואר, התשמ״ו-1986' (להלן - קף סמכותי לפי סעיפים 37(א) ו־126 לחוק רשו  בתו

ת אלה: ו  החוק), באישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנ

ר עו ת יהיה בשי פ ס ו ת ת הדואר המפורטים ב ל אחד משירותי רשו  תשלומים בעד 1. התשלום שיוטל על כ
ע לצד אותו שירות. ב ק נ ת ש י ש , ר ( " י י ! 

 הדואר

, ת לפי סעיף 37(א) לחוק) ת הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשו ת רשו ו נ ק  ביטול 2. ת
2 - בטלות. ״ב-1991  התשנ

 תוספת
 (תקנה 1)

ת לפי סעיף 37(ג) ם בעד שירותי הרשו ת הדואר(תשלומי ת רשו ו נ ק ת ת ל פ ס ו ת ב  ההגדרות ש
ת אלה, לפי הענין. ו ל תקנ , יחולו ע ג ג-1992 ׳ ׳  לחוק), התשנ

 1 ס״ח התשמ״ו, עמ׳ 79! התש״ן, עמי 121 ועמ׳ 131! התשנ״א, עמ׳ 218! התשנ״ב, עמ׳ 42.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 528 ועמי 886.

 3 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 216.
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ץ ר א ח דברי דואר כ  חלק א׳: משלו

ת התשלום בשקלים ו ר י ש י ה ט ר  פ

 חדשים

 1. משלוח מכתב רגיל או גלויה -
 1.1 עד 20 גרם 0.80

 1.2 מסוג רגיל כמותי ממויין - במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת
 השולח - כל יחידה עד 20 גרם -

 1.2.1 עד 10,000 יחידות ראשונות 0.72
 1.2.2 מ־10,001 עד 50,000 יחידות נוספות 0.70
 1.2.3 מ־50,001 עד 100,000 יחידות נוספות 0.68
 1.2.4 לכל יחידה נוספת על 100,000 0.65

 13 מסוג רגיל פרסומי - כל יחידה עד 20 גרם -
 1.3.1 במשלוח אחד בלבד -

 מ־1,000 עד 3,000 יחידות - לכל יחידה 0.70
 1.3.2 במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת השולח -

 1.3.2.1 מי3,001 יחידות עד 10,000 יחידות ראשונות - 0.59
 1.3.2.2 מי10,001 יחידות עד 50,000 יחידות נוספות 0.55
 1.3.2.3 מי50,001 יחידות עד 100,000 יחידות נוספות 0.52
 1.3.2.4 לכל יחידה נוספת על 100,000 0.49

 1.4 מסוג רגיל פרסומי המכיל תגוביינה - למעלה מ־100,000 יחידות בלבד,
 במשלוח אחד או בצבירה תודשית, לפי בחירת השולח - 0.46

 נוסף לתשלום
 בעד התגוביינה

 לפי סוגה ומשקלה

 2. משלוח מברק מסוג רגיל - להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת מברקים -
 זיד 10 מברקים בדיוור -

 2.1 קבלת המברק למשלוח בבית דואר - 10 המלים הראשונות או חלק מהן 13.30

 2.2 קבלת המברק למשלוח באמצעי בזק - 10 המלים הראשונות או חלק מהן 13.30

 2.3 כל מלה נוספת 0.10

 3. משלוח חבילות - בדיוור של חבילה אחת -
 3.1 למען של דואר צבאי - כל חבילה שמשקלה -

 3.1.1 עד 1 ק״ג 5.50
 3.1.2 למעלה מ־1 ק״ג 7.00

 3.2 חבילה לכל מען בארץ - למעט חבילה כמפורט בפרט 3.1 - כל חבילה
 שמשקלה -

 3.2.1 עד 1 ק״ג 6.70
 3.2.2 למעלה מ־1 ק״ג 8.30

אר לחוץ לארץ ח דברי דו  חלק בי: משלו

ת , התשלום בשקלים ן ר י ש ; י ן ט ר  פ

 חדשים

ר הים והיבשה, שמשקלו -  1. משלוח מכתב בדי
 1.1 עד 20 גרם 0.95
 1.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 1.40
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

3.80 
 1.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 1.90

 1.4 למעלה מ־100 גדם עד 250 גרם

0.95 
 2. משלוח צרור קטן בדרך הים והיבשה, שמשקלו

 2.1 עד 20 גרם

6.70 
3.80 

1.40 
1.90 

 2.2 למעלה מי20 גרם עד 50 גרם
 2.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם

 2.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם
 2.5 למעלה מי250 גרם עד 500 גרם

 3. משלוח איגרת אויר 0.95

 4. משלוח מברק מסוג רגיל - להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת מברקים -
 לאירופה או לארצות הברית - בדיוור של עד 10 מברקים -

 4.1 קבלת המברק למשלוח בבית דואר - 7 המלים הראשונות או חלק מהן 19.20

 4.2 קבלת המברק למשלוח באמצעי בזק - 7 המלים הראשונות או חלק מהן 17.40

 תקנות דשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות למי סעיף 37(ג) לחוק),
 התשנ״ג-1992

ת הדואר, התשמ״ו-&1198 (להלן - קף סמכותי לפי סעיפים 37(ג) וי126 לחוק רשו  בתו
ת אלה: ו נ ק ר האוצר, אני מתקין ת  החוק), בהתייעצות עם ש

ר עו ת יהיה בשי פ ס ו ת ת הדואר המפורטים ב ל כל אחד משירותי דשו  1. התשלום שיוטל ע
ע לצד אותו שירות. ב ק נ  ש

ת לפי סעיף 37(ג) לחוק), ת הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשו ת רשו ו נ ק  2. ת
2 - בטלות. ״ב-1991  התשנ

ואר נ ״ג (1 בי ת התשנ ב ט ספת ביום ח׳ ב לתם של פרטים 18 וי34 בחלק ב׳ של התו  3. תחי
.(1993 

 תוספת
 (תקנה 1)

 חלס א׳: כללי

ת זו - פ ס ו ת  1. ב

ק (לרבות מברק); ר דואר״ - כמשמעותו בחו ב ד  ״

ת ומשקלה עד 20 ק״ג! לו  ״חבילה״ - חבילה הנשלחת בדואר חבי

 1 0״ח התשמ״ו, עמ׳ 79! התש״ן, עמ׳ 121 ועמי 131! התשנ״א, עמ׳ 218! התשנ״ב, עמ׳ 42.

 2 ק״ת התשנ״ב, עמ׳ 530 ועמי 886.

 תשלומים בעד
 שירותי רשות

 הדואר

 ביטול

 תחילה

 הגדרות

 4.3 כל מלה נוספת 0.95

ל ח ה ש ש  מ
ת ר ו ש ק ת  שר ה

״ג (22 בדצמבר 1992)  כ״ז בכסלו התשנ
 (חמ 3-2168)
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קתו טס״ - דבר דואר לחוץ־לארץ, למעט חבילה, המובל.בכלי טיס, אולם סדרי דיוורו, חלו  ״ימי *ו
ל דואר ימי! ש , וכל הנוגע לטיפול בו הם כ  ומסירתו

ת דיוורם: ע ש ם הנשלחים לוזיץ־־לארץ ומתקיימים בהם תנאים אלה ב  ״כמותי בין־לאומי״ - מכתבי

ל למעלה מ־1,000 מכתבים!  (1) הדיוור הוא ש

ת היעד, ולגבי כל ארץ - גם לפי משקל! ל המכתבים ממויינים לפי ארצו  (2) כ

ת ומברקים, הממלאים אחר תנאים לו  ״כמותי ממויין״ - דברי דואר הנשלחים בארץ, למעט חבי
 אלה:

ל סוג: ב להלן לצד כ קו נ ל יחידות בכמות מזערית כ  (1) הדיוור הוא, בכל משלוח ש

 בכל משלוח, זולת פרסומי -

ל - 5,000 י ג רג  (א) סו
ג - 1,000 ג חרי  (ב) סו

ג מיוחד - 50,000  (ג) סו

 במשלוח פרסומי -

ל - 3,001 י ג רג  (א) סו
 במשלוח אחד בלבד, עד 3,000 יחידות - 1,000

ג חריג - 3,000  (ב) סו
ג מיוחד - 10,000!  (ג) סו

ל היחידות!  (2) אחידות במידותיהן ש

ל המיקוד! ל היחידות ממוקדות וממויינות לפי סדר רץ ש  (3) כ

ת הדואר לפני הדיוור.  (4) במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בי

 ״כתנ:ים ואבזרים לעוורים״ - כולל:

ב בולט אחר! ת כ ל או ב י ב ברי ת כ  חומר קריאה ב

נות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעוורים! ו  גלי

 מפות תבליט!

ל ואבזריהן! י ב ברי ת כ בה להדפסה ב ות כתי נ  מכו

ל י ג בה ר ר כתי בה במכשי ל בחרט או לכתי י ב ברי ת בת כ ת ולוחות לכתי ו ר  מסג
 ואבזריהם!

ב ברייל! ת כ  עזרי לימוד לכתיבה ב

ת לייצורם!  עזרי לימוד למתמטיקה, מיוחדים לעוורים, ומסגרו

 תקליטים וסרטים מגנטיים!

 שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל!

ל כתבי ברייל!  גלופות להדפםתם ש

 מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש עוורים!

 לוחות שרטוט מיוחדים לעוורים:

ת הליכה!  מקלו

ת הנחיה לכלבי עוורים! ו מ ת  ר

ת לאיסוף דברי דואר רו , שי ת לו, לפי בקשה בכתב תנ ו ת נ ד שירותים מהירים״ - מי שהרשו נ מ  ״
ת ר ח ת מהיר או משלוחם בדרן־ א רו רתם בשי  במועדים קבועים מראש או ל&י קריאה, לשם מסי
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לות במסוף מוצא או איסופם במען המנוי לשם משלוחמ ת מכתבים או חבי ל ב ק ת ל רו  וכן שי
ת בין־עירוני מהיר! רו  בשי

ם ל מכתבי ה או מסירה ש ל ב ו ק י קבע במדריך הדואר לענ עדי - מקום שנ  ׳מסוף מוצא״ או ״מסוף י
ת בין־עירוני מהיר: רו ת למשלוח בשי לו  או חבי

לי הביטוח ת השולח, וששיעור תגמו ש ק לתו בוטח, לפי ב  ׳משלוח מבוטח״ - דבר דואר שערך תכו
ל תנאים אלה: בל כדי שוויו ולא למעלה מ־25,000 שקלים חדשים, בכפוף לקיומם ש ג ו מו  לגבי

ת דבר הדואר למשלוח טעונה רישום; ל ב  (1) ק

 (2) השולח הצהיר על ערך התכולה:

ב כולו; נ ג ר הדואר אבד או נ ב  (3) ד

לל דמי הביטוח, שולמו במלואם ובמועדם:  (4) דמי המשלוח, כו

רתו לנמען או ת דבר הדואר למשלוח ועד מסי ל ב ר גרמו לאחר ק יבה כאמו  (5) האבדן או הגנ
 במען המיועד למסירה!

ל דבר הדואר! ת סיימה את הליכי החקירה לגבי גורלו ש  (6) הרשו

ת דיוורן: ע ש לות שמתקיימים בהן תנאים אלה ב לות כמותי״ - חבי  ׳סוג חבי

ל למעלה מ־10 חבילות!  (1) הדיוור הוא ש

לות ממוענות למען אזרחי;  (2) החבי

נם ת, שאי ר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום ברשות) ודוגמה מסחרי ב ג״ - מכתב, ד  ׳סוג חרי
ל או מיוחד; י ג רג  מסו

ת, שמשקלם ת) ודוגמה מסחרי ם כרשו ת עיתון שאינו רשו ו ב ר ל ) ס ו פ  ׳סוג מיוחד״ - מכתב, דבר ד
 למעלה מ*20 גרם ולא יותר מ־30 גרם, במשלוח כמותי ממויין, ושנתקיימו בהם תנאים 2 עד 7

ג רגיל; ל סו  ש

ת הממלאים י ר ח ס ת עיתון שאינו רשום ברשות) ודוגמה מ ל״ - מכתב, דבר דפוס (לרבו י  ׳סוג רג
ת דיוורם: ע ש  אחר תנאים אלה ב

 (1) המשקל - עד 20 גרם:

 (2) העובי - עד 5 מ״מ!

ת - י  (3) האריזה - במעטפה מלבנ
 מידה מזערית: x 140 90 מ״מ

 מידה מרבית: x 235 120 מ״מ,
ת 1.4 מרחבה! ל המעטפה הוא לפחו ם המידות האלה ארכה ש בלבד שבתחו  ו

ו זוהר! נ  (4) המעטפה אטומה ועשוייה מנייר, בגוון בהיר שאי

א סיכה או חפץ ל ל ) ק ב ד ב המעטפה והדבקתו ב רה על־ ידי קיפול החפי בג ו  (5) המעטפה סג
 מתכתי אחר)!

ל לקו ל פני המעטפה במקבי  (6) המען וכל דבר אחר הנוגע לסדרי הדיוור, רשום או מודפס ע
ל המעטפה ל 140 מ״מ מהצלע הימנית ש  ארכה, במלבן הנמצא במרחק מזערי ש
ה נ  ובמרחק מזערי של 40 מ״מ מהצלע העליונה של המעטפה וי20 מ״מ מהצלע התחתו

ל המעטפה: רישום המען עליה, כאמור במדריך הדואר!  והימנית ש

ל ו ל המעטפה מיועדים לבי  (7) שולי הצלע העליונה באורך של 74 מ״מ מן הצד הימני ש
 בלבד!

בלבד - תר למעטפה שמתקיימים. בה התנאים המנויים לעיל שיהא בה חלון, ו  מו
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לות ו מקבי ר בשמשה שקופה נטולת צבע, ושצלעותי ו  (א) שיש בה חלון אחד בלבד סג
ת המעטפה;  לצלעו

 (ב) השמשה מודבקת במלואה בפנים המעטפה ללא גלים:

ם כלהלן: ב ח ר רג אל שולי המעטפה ש  (ג) מיקום החלון אינו חו

 שולי הצלע העליונה - לא פחות מי40 מ״מ;
ת מ־15 מ״מ; ת - לא פחו  שולי יתר הצלעו

ר בתנאי 6;  (ד) המען הרשום הנשקף מבעד לחלון ממוקם כאמו

ל 279 מ״מ x 210 מ״מ, לפי הענין; ת ש ת או עד מידה מרבי בו ת כתו רו  ״עמוד״ - עד עשרים שו

נים ומברקים, במשלוח כמותי  ״פרסומי״ - דברי דואר, למעט חבילות, עלונים, כתבי עת, עיתו
ק פרסומת, זהה לכל הנמענים באותו משלוח ואין ם מכיל ר ת השולח, תכנ ר ה צ  ממויין, שלפי ה

ל פרט יחודי לנמען מםויים, זולת שמו, עיסוקו או מענו! ו מסר אישי או כ  ג

חת דברי הדואר לשם  לענין משלוח דברי דואר לפי סיווג זה, יראו את השולח כמסכים לפתי
 בדיקת תכנם!

ת המשלוח הראשון שלו בחודש, ע ת שולח ב ש ק ל דברי דואר לפי ב  ״צבירה חדשית״ - צבירה ש
 כשמנין דברי הדואר ייעשה בסוף החודש -

ל ומיוחד במנין י ג ג ר ל היחידות מסו ל כ  (1) במשלוח כמותי ממויין - על ידי צירוף ש
נה, י בי  אחד ומסוג חריג במנין אחר, כשהכל ממויין עוד לפי משקל, פרסומי עם תגו

נה ושאינו פרסומי; י בי ו  פרסומי ללא תג

ח ל היחידות שמסר השולח למשלו  (2) משלוח ביןיעירוני מהיר - על ידי צירוף כ
ת ו ל ם או חבי ותר מ־10 מכתבי בלבד שבכל חודש נמסרו למשלוח י  בחודש האמור ו

 והשולח שילם דמי רישום צבירה.

ח ת הנמסרים למשלו לו ם או חבי ת בין־עירוני מהיר״ - העברה מהירה וישירה של מכתבי רו  ״שי
ף ע והנמםרים לנמען במסו ב ש י ר א ב, חיפה או ב  ובמסוף מוצא באחת מהערים ירושלים, תל־אבי

ל אחת מהערים כאמור; כ  י עד ב

ך דבר דואר אחר ומיועדת גרת שנשלחה בתו ינה)״ - מעטפה, גלויה או אי ה בגובי נ ע מ ) ה נ י י ב ו ג ת  ״
 להישלח חזרה מאת הנמען אל שולח דבר הדואר, ובלבד שמודפס עליה סימן היכר שאישר

 ו!קיד הדואר המעיד כי דמי יהדואר בעד משלוחה חזרה שולמו מראש!

ם ב וחיפה בצירוף תחו ל אחת מן הערים ירושלים, תל־אבי ם האיזור״ - תחום השיפוט של כ  ״תחו
ות מקומיות או ישובים הגובלים עם אחת מערים אלה. י ל רשו  השיפוט ש

ע בעדם, היא כמות מרבית ם הקבו ת בשירותים המנויים להלן, לענין שיעור התשלו  2. הכמות המרבי
 כמפ־רט לצדם:

 הכמות המרבית
 השירות בכל דיוור

 (1) משלוח חבילה בשירות רגיל של העברת חבילות 250 חבילות

 (2) שירותי תברוקה 10 מברקים או מסרים
 (3) שירותים מהירים 250 יחידות

ת י ב הכמות המרב ש ו ח ת שיש בו צבירה חדשית, ת רו  ואולם, לגבי מנוי שירותים מהירים או בשי
ת זו - הכמות המרבית)*. פ ס ו ת ל היחידות שנשלחו בכל חודש (להלן ב  לפי צירוף כל

 • ה7רה: פרטים לעניו שיעור התשלום בעד השירותים האמורים בתקנה 2 בכמות העולה על המפורט בה ניתן לקבל בבתי
 הזואר.
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ץ ר א ם כ י ת ו ר י : ש ׳  1 חלכן כ

ה ה ו ר ב ת דברי דואר, למעט שירותים מהירים ושירותי ת ר ב ע  סימן אי: ה

 התשלום
 פרטי השירות בשקלים חדשים

 משלוח מכתב, דבר דפוס (לרבות עתון שאינו רשום ברשות) או דוגמה מסחרית:

 1.1 מסוג חריג -
 1.1.1 עד 100 גרם 1.40
 1.1.2 למעלה מ־00; גרם עד 500 גרם 2.10
 1.1.3 למעלה מ־500 גרם עד 1,000 גרם 2.75

 1.2 מסוג חריג כמותי ממויין - במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת
 השולח - כל יחידה שמשקלה -

 מ״10,001 מ־50,001 לכל
 עד עד עד יחידה
 10,000 50,000 100,000 נופפת

 יחידות יחידות יחידות על
 ראשונות נוספות נוספות 100,000
 1.2.1 עד 50 גרם 1.08 0.95 0.91 0.88
 1.2.2 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 1.11 1.04 1.00 0.95
 1.2.3 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 1.59 1.41 1.34 1.25
 1.2.4 למעלה מי250 גרם עד 500 גרם 1.79 1.63 1.54 1.47
 1.2.5 למעלה מ־500 גרם עד 1,000 גרם 2.61 2.48 2.35 2.22

 מסוג חריג פרסומי - במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת השולח -
 כל יחידה שמשקלה -

 מ־10,001 נד50,001 לכל
 עד עד עד יחידה
 10,000 50,000 100,000 נוספת

 יחידות יחידות יחידות על
 ראשונות נוספות נוספות 100,000
 1.3.1 עד 50 גרם 0.84 0.76 0.70 0.62
 1.3.2 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.91 0.88 0.84 0.80
 1.3.3 למעלה מי100 גרם עד 250 גרם 1.36 1.21 1.06 0.91
 1.3.4 למעלה מי250 גרם עד 500 גרם 1.67 1.53 1.39 1.24
 1.3.5 למעלה מי500 גרם עד 1,000 גרם 2.30 2.27 2.22 2.16

 מסוג חריג פרסומי המכיל תגובייגה - למעלה מ־100,000 יחידות בלבד
 במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת השולח - כל יחידה שמשקלה

 1.4.1 עד 50 גרם 0.59 בנוסף
 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.76
 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 0.86
 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 1.18
 למעלה מ־500 גרם עד 1,000 גרם 2.10

 לתשלום
 בעד משלוח

 התגוביינה
 לפי סוגה

 ומשקלה

 מסוג מיוחד כמותי ממויין - במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת
 השולח - כל יחידה שמשקלה למעלה מ־20 גרם עד 30 גרם -

1.4.2 
1.4.3 
1.4.4 
1.4.5 

 מ־10,001 מ־50,001 לכל
 עד עד עד יחידה
 10,000 50,000 100,000 נוספת

 יחידות יחידות יחידות על
 ראשונות נוספות נוספות 100,000
0.65 0.68 0.70 0.72 

1.3 

1.4 

1.5 
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

 1.6 מסוג מיוחד פרסומי - במשלוח אחד או בצבירה תדשית, לפי בחירת השולח
- כל יחידה שמשקלה למעלה מ־20 גרם עד 30 גרם

 מ־10,001 מ־50,001 לכל
 עד עד עד יחידה
 10,000 50,000 100,000 נוספת

 יחידות יחידות יחידות על
 ראשונות נוספות נוספות 100,000
0.49 0.52 0.55 0.59 

 בנוסף
 לתשלום

 בעד משלוח
 התגוביינה
 לפי סוגה

 ומשקלה

0.80 

0.60 

0.30 

 ללא תשלום

 מספר עלונים בכל דיוור
 למעלה

 מ־10,000
 עלונים

 מסוג מיוחד פרסומי המכיל תגוביינה - למעלה מי100,000 0.46
 יחידות בלבד במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת
 השולח - כל יחידה שמשקלה למעלה מי20 גרם עד 30 גרם

1.7 

 עד 10,000
 עלונים

 משלוח איגרת

 צשלוח עתון הרשום ברשות - כל יחידה -
 3.1 לכל 100 גרם או חלק מהם

 !3.2 לכל 50 גרם נוספים או חלק מהם

 משלוח כתבים ואבזרים לעוורים המיועדים לשימוש עוורים בלבד

 וולוקת עלונים - לכל עלון שמשקלו -

 5.1 לכל מקום, למעט לתא במרכז חלוקה

 5.1.1 עד 10 גרם 0.14 0.12
 5.1.2 למעלה מ־10 גרם עד 50 גרם 0.23 0.19

 5.1.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.32 0.29
 5.1.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם - לתאי דואר בלבד 0.55 0.48
 5.1.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם - לתאי דואר בלבד 0.74 0.64

 לתא במרכז חלוקה -

 5.2.1 עד 10 גרם 0.07 0.05
 5.2.2 למעלה מ-10 גרם עד 50 גרם 0.11 0.09

 5.2.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.16 0.13

 5.2.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 0.30 0.25
 5.2.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 0.50 0.45

5.2 

 משקל כל חבילה
 למעלה

 מ־1 ק״ג
 עד 1
 ק״ג

7.00 
8.30 

5.50 
6.70 

 • עד הכמות המרבית
 בדיוור עד 10 חבילות

 ]:.6 למען של דואר צבאי
 !:.6 לכל מען אחר בארץ •

.2 

.3 

.4 

.5 

 6. משלוח חבילות - בדיוור העולה על חבילה אחת - כל חבילה*

 התשלום בעד משלוח חבילה אחת נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעז־ שירותי הדשות לפי סעיף 37(א) לחוק),
.  התשנ״ג-31992

 ק״וז, התשנ״ג, עמ׳ 214.
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 6.3 משלוח מסוג חבילות כמותי -

 נוספר חבילות בכל דיוור
 למעלה מ־100 חבילות

 עד הכמוח המרבית
 למעלה מ־10

 עד 100 חבילות

 עד 1 למעלה
 ק״ג מ־1 ק״ג

 עד 1 למעלה
 ק״ג מ־1 ק״ג

 6.3.1 בתחום שטח השיפוט של הרשות
 המקומית שבה נשלחה החבילה -

 לכל חבילה 4.90 6.70 4.40 5.80

 6.3.2 בתחום שטח השיפוט של הרשות
 המקומית שממנה נשלחה החבילה -

 לכל חבילה 6.00 7.80 5.50 6.70

ם י ר י ה ם מ י ת ו ר י ן בי: ש מ י  ם

 משלות דואר מהיר-אקספרם - מבית דואר עד מען הנמען -

 תשלום לפי יעדים
 מחוץ לשטח
 בתחום שמח השיפוט של

 השיפוט של בתחום רשות מקומית
 רשות מקומית האוור או מחת לאזור

 7.1 עד 10 דברי דואר בכל דיוור -
 לכל דבר דואר שמש?ןלו -

 7.1.1 עד 1 ק״ג 7.20 8.60 12.20
ג 9.40 13.90 16.60 ג עד 20 ק״  7.1.2 למעלה מ־1 ק״

 7.2 למעלה מ־10 עד 100 דברי דואר
 בכל דיוור - לכל דבר דואר שמשקלו -

 7.2.1 עד 1 ק״ג 6.10 7.80 10.80
 7.2.2 למעלה מ־1 ק״ג עד 20 ק״ג 8.30 11.10 15.50

 7.3 למעלה מ־100 דברי דואר עד הכמות
 המרבית בכל דיוור -

 לכל דבר דואר שמשקלו -
 7.3.1 עד 1 ק״ג 5.40 6.90 9.60

 7.3.2 למעלה מ־1 ק״ג עד 20 ק״ג 7.20 10.00 12.20

 שירות בין־עירוני מהיר -

 8.1 בדיוור עד 10 יחידות - לכל יחידה -

 8.1.1 מכתב 7.00
 8.1.2 חבילה 8.20

 8.2 למעלה מ־10 יחידות עד הכמות המרבית - בכל משלוח או בצבירה חדשית,
 לפי בחירת השולח - לכל יחידה -

 למעלה למעלה
 מ־10 עד מ־100
 100 יחידות יחידות

 8.2.1 מכתב 6.40 5.90
 8.2.2 חבילה 7.00 6.40
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

 8.3 דמי רישום צבירה חדשית -

 8.3.1 לכל חודש או חלק ממנו 90.00
 8.3.2 למנוי שירותים מהירים או כאשר התשלום החדשי בעד משלוח

 דברי דואר עלה על דמי רישום הצבירה ללא תשלום

 שירותי דואר למנוי שירותים מהירים -

 לענין פרטי משנה 9.2 עד 9.6 -

 ״דבר דואר״ - חבילה או שק שמשקלם אינו עולה על 20 ק״ג וכן מכתב או אגד מכתבים, גלויות או
 אגרות המיועדים לאותו נמען ובאותו מען והרשומים באותה תעודת משלוח, בכמות שאינה עולה על
 50 בכל אגד - ובלבד שדברי הדואר כאמור מיועדים להעברה ולמסירה בדרך הקבועה בפרטי משנה

 9.2 ו־9.5;

 ״דבר דואר נוסף״ - כל דבר דואר נוסף על הראשון באותו איסוף המיועד לאותו נמען ובאותו מען:

 ״דבר דואר חוזר״ - כל דבר דואר הנאסף מהנמען במהלך מסירה, והמיועד להחזרה לשולח:
 ״כמות חדשית״ - כלל דברי הדואר שנאספו ממנוי או עבורו, במצטבר, בכל חודש לפי פרטי משנה 9.2

 ו־9.4.

 9.1 דמי שירות למנוי שירותים מהירים -

 9.1.1 עד שלושה ביקורים לשבוע 90.00 לכל
 חודש או חלק

 ממנו

 190.00 לכל
 חודש או חלק

 ממנו

 ללא תשלום
 דמי שירות

 9.1.2 ביקור אחד ליום

 9.1.3 כאשר התשלום החדשי בעד משלוחים בשירות פנים
 ארצי עלה על סכום דמי השירות

 9.2 איסוף דברי דואר ממנוי או איסופם עבור מנוי ממען ננען כלשהו המצוי בישוב שבו ניתנים
 שירותים מהירים למנוי, העבדתם ומסירתם במישרין למען הנמען או למנוי - לפי הענין - למעט
 שירות דחוף לפי פרט משנה 9.5, כשהכמות החדשית היא כמפורט בטור א׳ להלן - לכל דבר דואר

 שםוגו, משקלו ויעדו מפורט לצידה בטור ב׳ להלן -

.9 

 תשלום לכל דבר דואר, למעט דבר דואר נוסף
 או דבר דואר חוזר

 מחוץ לשטח שיפוט
 של רשות מקומיח

 בתחום האזור או מחוץ לאזור

 בתחום שטח
 שיפוט של

 רשות מקומית

 עד למעלה מ־1
 1 ק״ג עד
 ק״ג 20 ק״ג

 עד למעלה מ־1 •
 1 ק״ג עד
 ק״ג 20 ק״ג

 עד למעלה מ־1
 1 ק״ג עד
 ק״ג 20 ק״ג

 טור א׳
 נמות חדשית

 9.2.1 עד 100 דברי דואר 7.50 10.00 11.00 14.00 14.00 8.00|
 9.2.2 למעלה מי100 עד

 250 דברי דואר 6.40 8.40 9.90 11.50 12.50 13.50

 9.3 איסוף דבר דואר נוסף - בשיעור 50% מהתשלום הקבוע בטור ב׳ של פרט משנה 9.2

 9.4 איסוף דבר דואר חוזר - בשיעור 75% מהתשלום הקבוע בטור ב׳ של פרט משנה 9.2
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 9.5 שירות דחוף לפי קריאה טלפונית לאיסוף, העברה ומסירה של
 דברי דואר -

 9.5.1 לכל דבר דואר שמשקלו -

 תשלום לפי יעדים

 בתחום שטח
 השיפוט של בתחום
 רשות מקומית האזור

 9.5.1.1 עד 1 ק״ג 15.00 22.00
 9.5.1.2 למעלה מ־1 ק״ג עד 20 ק״ג 20.00 28.00

 9.5.2 לכל דבר דואר נוסף - בשיעור 50% מהתשלום הקבוע בפרט משנה 9.5.1.

 9.6 קבלת דברי דואר ממנוי לשם משלוחם בדרך אחרת מזו הקבועה בפרטי התשלום בעד
 משנה 9.2 עד 9.5, ובלבד שהמנוי מסרם למשלוח בעת ביצוע איסוף לפי משלוח דבר
 הפרטים האמורים הדואר לפי

 סוגו ומשקלו

 9.7 קבלת מכתבים או חבילות במסוף מוצא, משלוחם בשירות בין־עירוני
 מהיר ומסירתם במען הנמען בכל אחד מהישובים שבו ניתן שירות דואר

 מהיר־אקספדס - לכל יחידה שמשקלה -

 מספד יחידות בחודש
 לןןעלה
 מ־10

 יחידות
 עד 0' עד 100 למעלה
 יחידות יחידות מ־100

 9.7.1 עד 1 ק״ג 11.30 10.00 9.00
 9.7.2 למעלה נד1 ק״ג עד 20 ק״ג 15.50 14.20 11.40

 9.8 איסוף מכתבים או חבילות ממען המנוי בערים שבהן מצוי מסוף מוצא וכן
 בכל אחת מערים אלה: רמתיגן, בני־ברק, גבעתיים, בתיים, חולון
 ופתחיתקוה לשם משלוחם בשירות בין־עירוני מהיר - נוסף לתשלום בעד

 המשלוח הקבוע בפרט 8 -

 9.8.1 יחידה אחת 6.80
 9.8.2 יחידה נוספת באותו איסוף 3.20 ולא למעלה
 מ־150.00 ש״ח

 לאיסוף!

 9.9 ביקור סרק 1.50

 9.10 קריאה מיוחדת לאיסוף דברי דואר 1.00 לכל קריאה
 בנוסף לתשלום

 בעד משלוח דברי
 הדואר לפי סוגם,

 משקלם ויעדם

 9.11 זמן המתנה של השליח כשדברי הדואר אינם מוכנים לאיסוף - משעת
 הגעתו של השליח למנוי - לכל 10 דקות או חלק מהן 6.80

 9.12 כוננות שליח לרשותו של מנוי, לפי בקשתו, ובלבד שהרשות נענתה בחיוב
 לבקשה - לכל שעה או חלק ממנה - 40.50
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

, (עד הכמות המרבית) - ,  10. משלוח מברק

 10.1 מברק ברכה בנוסח קבוע מראש - להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת
 מברקים -

 10.1.1 קבלת המברק למשלוח בבית דואר 14.40

 10.1.2 קבלת המברק למשלות באמצעי בזק 14.40

 10.2 מברק מאויר בנוסח קבוע מראש - להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת
 מברקים -

 10.2.1 קבלת המברק למשלוח בבית דואר 15.50

 10.2.2 קבלת המברק למשלוח באמצעי בזק 15.50

 10.2.3 כל מלה נוספת לנוסח הקבוע 0.10

 10.3 מברק דחוף - להעברה לנמען בשירות מיוחד של מסירת מברקים -

 10.3.1 קבלת המברק למשלוח בבית דואר - 10 המלים הראשונות או
 הלק מהן 26.60

 10.3.2 קבלת המברק למשלוח באמצעי בזק - 10 המלים הראשונות או
 חלק מהן 26.60

 10.3.3 כל מלה נוספת 0.20

 11. קבלת מסר להעברה בפקסימילה או בטלקס ומסירתו עד ציוד קצה שבמען הנמען
 או עד בית דואר (עד הכמות המרבית) -

 בפרט זה, ״עמוד״ - לענין מסר המועבר באמצעות מכשיר טלקס שאינו מודד את
 זמן השידור - עד 5 שורות כתובות

 11.1 קבלת מסר למשלוח בבית דואר או אמצעי בזק - עמוד ראשון, דקה ראשונה
 או חלק מהם, לפי העניו 6.10

 11.1.1 כל עמוד נוסף או דקה נוספת 2.00

 11.2 מסר שלא הועבר לנמען בשל מען שגוי 0.80

 11.3 מסירה לנמען בשירות דואר מהיר - אקספרס 6.80

 2!. אישור מסירת מסר לשולח, לרבות מברק, פקסימילה או טלקס -

 12.1 בדואר רגיל 1-30
 12.2 שידור לציוד קצה 4.80

 12.3 בשירות רגיל של מסירת מברקים 12.00

 13. הכנת העתק של מסר - שנתקבל במערכת התברוקה - למשלוח בשירות רגיל של
 מסירת מכתבים, לכל מסר 4.30

 סימן ג׳: שירותים שונים

 14. רישום של דבר דואר - פרט לרישום משלוח כתבים ואבזרים לעוורים, כמפורט
 בפרט 4 2.80

 • התשלום בעד משלוח מברק רגיל נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק),
 התשנ׳׳ג-31992.

 3 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 214.
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

1.30 
 אישור מסירת דבר דואר רשום - פרט לאישור מסירה של משלות כתבים ואבזרים

 לעוורים, כמפורט בפרט 4
.15 

6.80 

 3.20 ולא למעלה
 מ־150.00 ש״ח

 לאיסוף

6.80 

 16. איסוף דבר דואר מבית השולח למעט בשירות בין־עירוני מהיר - נוסף לתשלום
 בעד משלוח דבר הדואר, לפי סוגו, משקלו ויעדו -

 16.1 לדבר דואר, כהגדרתו בפרט 9

 16.2 כל דבר דואר נוסף באותו איסוף

6.80 

 3.20 ולא למעלה
 מ־150.00 ש״ח

 למסירה

 ללא תשלום
46.00 

195.00 

 ללא תשלום
38.00 

160.00 

4.70 

 התשלום המוטל
 על משלוח החבילה

 או דבר הדואר

4.70 

 16.3 זמן המתנה של השליח, כשדבר הדואר אינו מוכן לאיסוף משעה שהגיע
 השליח לבית השולח - לכל 10 דקות או חלק מהן

 17. מסירת דבר דואר במענו של הנמען לפי בקשתו לגבי דבר דואר שאין חובה למסרו
 במענו של הנמען -

 17.1 דבר דואר
 17.2 כל דבר דואר נוסף באותה מסירה, לענין פרט זה, ״דבר דואר״ -
 כהגדרתו בפרט 9, ובלבד שהמסירה היא לאותו נמען ובאותו מען

 18. רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים למען חדש -
 18.1 מבית עסק או אליו -

 (1) עד תום ששת החדשים הראשונים
 (2) מתום ששת החדשים הראשונים עד תום שנים־עשר חדשים

 (3) בעד כל ששה חדשים נוספים

 18.2 ממען מגורים פרטי אל מען מגורים פרטי
 (1) עד תום ששת החדשים הראשונים

 (2) מתום ששת החדשים הראשונים עד תום שנים־עשר חדשים
 (3) בעד כל ששה חדשים נוספים

 לענין פרט זה -

 ״בית עסק״ - לרבות מען של משרד פרטי או ממשלתי, מוסד, תאגיד, בנק,
 בית־מסחר, חנות, בית־מלאכה, מפעל, בית מלון או כל ביתיארוח ובכלל זה
, וכל מקום שאינו  מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ״ה-41965

 מען מגורים פרטי!

״ - לרבות תא דואר.  ״מען

 19. מסירת דבר דואר שהתשלום בעד תכולתו הוא בגוביינה

 20. מסירת חבילה או דבר דואר אשר דמי המשלוח בעדם משולמים
 בידי הנמען

 21. חיפוש דבר דואר לשם מסירתו בבית הדואר

 22. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או חיפוש של קבלה על מסירת חבילה,
 בדיקת מסמכים - לכל יום 4.70

 23. החזרת דבר דואר, שינוי שם הנמען או המען של 1בר הדואר -
 לפי בקשת השולח 4.70
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 התשלום
 בשקלים חדשים

 פרטי השירות

 24. החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או הפנייתה למען אחר התשלום המוטל
 על משלוח אותה

 חבילה

 25. החזרת דבר דואר במשלוח פרסומי שלא נמסר לתעודתו, לפי בקשת השולח התשלום המוטל
 י על משלוח אותו

 דבר הדואר

 26. העתק קבלה 4.70

 27. אריזה מחדש של חבילה לפני מסירתה 4.70

 28. אחסנת חבילה שהגיעה מחוץ לארץ ושלא נדרשה תוך 20 ימים מיום שנשלחה
 הודעה — לכל יום או חלק ממנו 4.70

 29. אחסנת דבר דואר, למעט חבילה, שמשקלו עולה על 1 ק״ג שהגיע מחוץ לארץ
 ושלא נדרש תוף 20 ימים מיום שנשלחה הודעה — לכל יום או חלק ממנו 4.70

 30. הפקדה בבית דואר של דברי דואר שאינם מיועדים לנמען מסויים לשם מסירה
 למורשה לקבלם לפי הוראת השולת, כאשר כמות דברי הדואר שהופקדו בכלל בתי

 הדואר היא 100 לפחות -
 מסירה כנגד מסירה נדרך

 הצגת מסמך אחרח

 1: .30 לכל חבילה באריזה 3.10 2.00

 !:.30 לכל דבר דואר אחר במעטפה, למעט עתונים,
 כתבי עת ועלונים, שמשקלו -

 (1) עד 50 גרם 0.80 0.25
 (2) למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 0.90 0.30
 (3) למעלה מי100 גרם עד 250 גרם 1.00 0.40
 (4) למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 1.40 0.50
 (5) למעלה מי500 גרם עד 1,000 גרם 2.10 1.00

 31. אחסנת חבילה שהופקדה כאמור בפרט 30, אשר לא נדרשה תור 20 ימים מהיום
 האחרון שנקבע למסירתה לנמען - ליום או לחלק ממנו - 4.70

 32. עיטוף תכולתם של דברי דואר בבית דואר במעטפות נושאות מען שהכין הנמען,
 לשם העברתם אליו במרוכז, ועל חשבונו - לכל דבר דואר שמשקלו עד 100 גרם 0.40

 33. שימוש בשק נעול לצרכי משלוח דברי דואר וקבלת דברי דואר בבית
 הדואר -

 33.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 67.00

 33.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 5.50

 33.3 החלפת שק נעול 39.00

 תא דואר רגיל תא דואר נפול

 34. שימוש בתא דואר -
 34.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 84.00 159.00
 34.2 לתקופה של שנתיים שתחילתה באחד בחודש ינואר 156.00 288.00
ינואר 227.00 421.00  34.3 לתקופה של שלוש שנים שתחילתה באחד״בחודש'

 34.4 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר, למעט שירות
 לפי פרט משנה 34.4.1 8.80 15.70
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 התשלום
 פרסי השירות בשקלים תדשים

 34.4.1 לחודשים נובמבר ודצמבר של כל שנה או חלק מהם,
 לגבי בקשת רשות שימוש ראשונה בתא דואר

 שהוגשה בחדשים כאמור לתקופה של שנה לפחות
 המתחילה ב־1 בחודש ינואר

 34.5 החלפת מנעול בתא דואר
 34.6 הקצאת תא דואר במרכז חלוקה

 ללא תשלום ללא תשלום
25.00 25.00 

 ללא תשלום ללא תשלום

4.70 

519.00 
43.00 

 ללא תשלום

4.70 

66.00 
5.50 

4.70 

5.40 

 בשיעור התשלום
 בעד המברק

 הנשלח בתחומי
 ישראל, בהתאם
 למספר המלים
 שבמברק וסוגו

4.70 

 בשיעור התשלום
 בעד משלוח דבר
 הדואר לפי סוגו,
 משקלו או יעדו

 בתוספת 3.50 ש׳׳ח
 לכל 1,000 ש״ח

 או חלק מהם
 מערכו של דבר

 הדואר.

 35. העברת רשות השימוש בתא דואר לבית דואר אחר או שינוי בשם המשתמש, למעט
 שינוי מלועזית לעברית

 36. רישום עתון ברשות -
 36.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 36.2 לכל חודש או חלק ממנו עד אחד בחודש ינואר

 37. מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים וכיוצא באלה

 38. ביטול מברק לפני שידורו

 39. רישום מען מקוצר למבדקים -
 39.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 39.2 לכל חודש או חלק ממנו עד אחד בחודש ינואר

 40. שינוי ברישום מען מקוצר למבדקים

 41. הפניית מברק ממען אחד למען אחר -
 41.1 בתחום שטח השיפוט של אותה רשות מקומית

 41.2 מחוץ לשטח השיפוט של הרשות המקומית

 42. חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים - לכל יום

 43. משלוח מבוטח של דבר דואר - לכל דבר דואר
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 חלק ג׳: שירותים כין־לאומיים
ך הים והיבשה ר ד  פימן א׳: שירותי דואר כ

 התשלום
 בשקלים חדשים

 1. פשלות מכתב -

 1.1 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 6.70
 1.2 למעלה מ־500 גרם עד 1,000 גרם 10.20
 ?.1 למעלה מ־1,000 גרם עד 2,000 גרם 12.00
 1.4 על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם 7.20

 2. משלוח גלויה 0.85

 3. משלוח צרור קטן -

 3.1 למעלה מ־500 גרם עד 1,000 גרם 10.20
 3.2 למעלה מ־1,000 גרם עד 2,000 גרם 12.00
 3.3 לכל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם 7.20

 4. משלוח דבר דפוס שהוא עתון, כתב עת, ספר או חוברת בני 20 עמודים לפחות
 (למעט הכריכות), תווי נגינה או מפה -

 4.1 עד 50 גרם 0.85
 4.2 למעלה מי50 גרם עד 100 גרם 1.30
 4.3 למעלה מי100 גרם עד 250 גרם 2.40
 4.1 למעלה מי250 גרם עד 500 גרם 4.50
 >!.4 למעלה מ־500 גרם עד 750 גדם 6.70
 4.15 למעלה מ־750 גרם עד 1,000 גרם 7.20

 4.7 למעלה מ־1,000 גרם עד 1,500 גרם 10.50
 4.1$ למעלה מ־1,500 גרם עד 2,000 גרם 11.50
 (!.4 לכל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם 7.00

 4.10 לשק ישיר של דברי דפוס למען אחד -
 שמשקלו למעלה מ־5 ק״ג - לכל 1,000 גרם או חלק מהם 4.20

 .5 5שלוח כל דבר דפוס אחר -

 לשק ישיר של דבר דפוס למען אחד - שמשקלו למעלה מ־5 ק״ג - לכל 1,000 גרם
 או חלק מהם 6.00

 6. דואר ימי מוטס, לארצות הברית בלבד -

 6.1 עד 25 ק״ג או כל חלק מהם 887.00

ג נוסף או חלק ממנו 35.00  6.2 כל ק״

 7. משלוח כתבים ואבזרים לעוורים המיועדים לשימוש עוורים בלבד ללא תשלום

 8. החזרה לפי בקשת השולח של דבר דפוס שלא נמסר לתעודתו י 4.70

יר  סימן כ׳: שירותי דואר בדרך האו

ם וחבילות -  משלוח דברי דואר למעט מברקי

ת היעד לשלוש קבוצות! התעריפים לכל קבוצה מפורטים  בחלק זה, בלוח א׳ להלן סווגו ארצו
ל חלק זה.  בלוח ב׳ ש
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 לוח א׳

ת תשלוט ו מ כ ה ת יעד ו ו צ ר  רשימת א

 מס9ר
 שם הארץ הקבוצה

 גאנה 2
 גבון 2
 גואדלופ 2
 גואטמלה 2
 גואם 3
 גויאנה 3
 גויאנה הצרפתית 3
 גיברלטר 1
ג׳ילברט (קיריבטי) 3 ' 
 ג׳יבוטי 2
 גיניאה 2
 ג׳מאיקה 2
 גמביה 2
 גרוזיה 1
 גרינלנד 1
 גרמניה 1
 גרנדה 2

 דהומיי (בניין) 2
 דומיניק (אי) 2
 דומיניקנה 2
 דויה 1
 דרום אפריקה 2

 האיטי 2
 הודו 2
 הולנד 1
 הונג־קונג 2
 הונגריה 1
 הונדורס 2

 וולטה עילית 2
 וטיקן 1
 וייטנאם 2
 וירג׳ין של ארה״ב 2
 וירג׳ין של בריטניה 2
 ונואטו (ניו הברידס) 3
 ונצואלה 3

 זאיר 2
 זימבבואה (רודזיה) 2
 זמביה 2

 חוף השנהב 2

 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 אוגנדה 2
 אוזבקיסטן 1
 אוסטריה 1
 אוסטרליה 3
 אוקראינה 1
 אורוגואי 3
 אזורים 1
 אזרבאיג׳ן 1
 איטליה 1
 אינדונזיה 2
 איסלנד 1
 איראן 1
 אירלנד 1
 אלבניה 1
 אליסלואדור 2
 אנגולה 2
 אנדורה 1
 אנטיגואה 2
 אנטילימ הולנדיים 2
 אסטוניה 1
 אםנסיון 2
 אפגניסטאן 2
 אקואדור 3
 ארגנטינה 3
 ארמניה 1
 ארצות הברית 2
 אתיופיה 2

 בהאמה 2
 בהוטן 2
 בולגריה 1
 בוליביה 3
 בוסניה הרצגובינה 1
 בוצואנה 2
 בורונדי 2
 בלרוםיה 1
 בורמה 2
 בלגיה 1
 בליז 2
 בנגלה־דש 2
 בנין (דהומיי) 2
 ברבדוס 2
 ברוניי 2
 ברזיל 3
 בריטניה 1
 ברמודה 2
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 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 נפאל 2
 נמיביה 2

 סוואזילנד 2
 סומליה (דפי) 2
 סורינם 3
 סיירה לאונה 2
 סיישל 2
 סין הלאומנית 2
 סינגפור 2
 סין העממית 2
 סולומון 3
 סיקים 2
 סמואה של ארה״ב 3
 סמואה המערבית 3
 סלובניה 1
 סן מרינו 1
 סנגל 2
 סנט וינסנט 2
 סנט כריסטוף 2
 סנט פייר ומיקלון 2
 סנט תומה ופרינציפה 2
 סנטה הלנה 2
 סנטה לוצ׳יה 2
 ספרד 1
 סרי לנקה (ציילון) 2

 פולינזיה הצרפתית 3
 פולניה 1
 פורטוגל 1
 פורטו־ריקו 2
 פיטקרן 3
 פיליפינים 2
 פינלנד 1
 פנמה (כולל התעלה) 2
 פפואה - גינאה החדשה 3
 פרגואי 3
 פרו 3

 צ׳אד 2
 צ׳ילי 3
 צ׳כוסלובקיה 1
 צרפת 1

 קובה 2
 קולומביה 3
 קומורים 2
 קונגו 2
 קוסטה־ריקה 2
 קוק 3

 מספר
 שם •זארץ הקבוצה

 טג׳יקיססן 1
 טורקמניסטן 1
 טובלו 3
 טוגו 2
 טונגה 3
 טורקס ׳קאיקוס 2
 טנזניה 2
 טרינידד וטובגו 2

 יוגוסלביה 1
 יוון 1
 יפן 2

 כף ורדוז 2

 לאו (ל*!ום) 2
 לוקסמבורג 1
 לטביה 1
 ליבריה 2
 ליטא 1
 לסוטו 2
 ליכטנשטיין 1

 מאלי 2
 מאוריטו:יה . 2
 מאוריצייוס 2
 מדגסקר 2
 מדיירה 1
 מוזמביק 2
 מונגולי!: 2
 מונקו 1
 מולדובו; 2
 מלאוי 2
 מלדיבי!! 2
 מלזיה 2
 מלטה 1
 .מצרים 1
 מקאו 2
 מקסיקו 2
 מרטיניק 2
 מריאני!: 3
 מרכז אפריקה 2
 מרשל 3

 נורבגיה 1
 ניג׳ר 2
 ניגריה 2
 ניו הברידס (ונואטו) 3
 ניו־זילנד 3
 ניקרגואה 2
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 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 קרואטיה 1
 קרולינים 3

 ראוניון 2
 רואנדה 2
 רודזיה (זימבבואה) 2
 רומניה 1
 רוסיה 1

 שבדיה 1
 שוויצריה 1

 תאילנד 2
 תורכיה 1

 מספר
 ש0 הארץ הקבוצה

 קוריאה - דרוס 2
 קוריאה - צפון 2
 קזאחסטן 1
 קיימן 2
 קיריבטי (ג׳ילברט) 3
 קירגיזיה 1
 קלדוניה החדשה 3
 קמפושאה (קמבודיה) 2
 קמרון 2
 קנדה 2
 קניה 2
 קנרים 1
 קפריסין 1

ח כ׳ ו  ל

 השירות קבוצת ארצות

 התשלום בשקלים חדשים
 משלוח מכתב —

 בכל משלוח, זולת כמותי בין־לאומי - 1.1
 1.1 1 עד 20 גרם 1.20 1.50 1.90
 1.2 1 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 2.10 2.80 3.30
 1.3 1 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 3.90 4.80 6.20

 1.4 1 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 6.50 8.40 10.00
 1.5 1 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 14.50 19.00 22.50
 1.6 1 למעלה מ־500 גרם עד 1,000 גרם 27.50 33.50 43.00
 1.7 1 למעלה מ־1,000 גרם עד 2,000 גרם 42.00 53.00 69.00

 במשלוח כמותי ביךלאומי - בדרך האויר בלבד -
 1.2.1 למעלה מי1,000 עד 20,000 מכתבים במשלוח -

 לכל מכתב שמשקלו -
 1.2.1.1 עד 20 גרם 1.10 1.40 1.70
 1.2.1.2 למעלה מ־20 גרם עד 50 גרם 1.80 2.40 3.00
 1.2.1.3 למעלה מ־50 גרם עד 100 גרם 3.50 4.40 5.50
 1.2.1.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 5.90 7.60 9.00

 1.2.1.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 13.00 17.00 19.00
 1.2.1.6 למעלה מ־500 גרס עד 1,000 גרס 24.00 30.00 39.00
 1.2.1.7 למעלה מ־1,000 גרם עד 2,000 גרם 38.00 47.00 60.00

 למעלה מ־20,000 מכתבים במשלוח -
 לכל מכתב שמשקלו -

1.2.2 

 1.2.2.1 עד 20 גרם 1.00 1.20 1.50
 1.2.2.2 למעלה מי20 גרם עד 50 גרם 1.65 2.20 2.60
 1.2.2.3 למעלה מ*50 גרם עד 100 גרם 3.00 4.00 5.00
 1.2.2.4 למעלה מי100 גרם עד 250 גרם 5.30 6.90 8.10

 1.2.2.5 למעלה מ־250 גרם עד 500 גרם 11.50 15.00 17.60
 1.2.2.6 למעלה בד500 גרם עד 1,000 גרם 21.50 26.00 35.00
 1.2.2.7 למעלה מי1,000 גרם עד 2,000 גרם 33.00 42.00 54.00

1.2 

 2. משלוח גלויה 0.95
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 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 ונואטו (ניו הברידם) 3
 ונצואלה 3

 זאיר 2
 זימבבואה (רודזיה) 2
 זמביה 2

 חוף השנהב 2

 טג׳יקיסטן 1א
 טובלו 3

 טורקמניסטן 1א
 טוגו 2

 טונגה 3«
 טורקס וקאיקוס 2•••
. . .  טנזניה 2

 טרינידד וטובגו 2•

 יוגוסלביה 1+
 יוון 1
 יפן 2

 כף ורדה 2•

 לאו (לאוס) 2
 לוקסמבורג 1
 לטביה 1
 ליבריה 2
 ליטא 1

 לסוטו 2•
 ליכטנשטיין 1

 מאלי 2
 מדגסקר 2
 מאוריטניה 2

 מאוריציוס 2־
 מדיירה 1

 מוזמביק 2•
 מולדובה 1א
 מונגוליה 2•

 מונקו 1
 מלאוי 2»
 מלזיה 2«

 מלטה 1
 מצרים 1
 מקאו 2
 מקסיקו 2
 מרטיניק 2
 מריאנים 3
 מרכז אפריקה 2
 מרשל 3

 מספר
 שם הארץ הקבוצה

 בורמה 2״
 בורקינה־׳פאסו 2
 בלגיה 1

 בליז (הונדורס הבריטית) 2••
 בלרוםיה 1א
 בנגלדה־דש 2׳
 בנין (דהומיי) 2

 ברבדוס 2**
 ברוניי 2•«*

 ברזיל 3
 בריטניה 1

 ברית המועצות 1״א
 ברמודה 2

 גאנה 2״
 גבון 2
 גואדלופ 2
 גואטמלה 2
 גואם 3
 גויאנה 3
 גויאנה הצרפתית 3
 גיברלטר 1
 ג׳יבוטי 2
 ג׳ילברט (קיריבטי) 3
 גיניאה 2

 ג׳מאיקה 2•
׳  גמביה 2
 גרוזיה 1א

 גדינלנד 1
 גרמניה 1

 גרנדה 2״

 דהומיי (בנין) 2
 דומיניק (אי) 2*
 דומיניקנה 2
 דניה 1
 דרום אפריקה 2

 האיטי 2
 הודו 2
 הולנד 1
 הונג־קונג 2
 הונגריה 1
 הונדורס 2

 וולטה עילית 2
 וטיקן 1

 וייטנאם 2*״
 וירג׳ין של ארה׳׳ב 2

 וירג׳ין של בריטניה 2•״
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 מספר
 הקבוצה

3 
3 
3 

2 
*•*3 

+ 1 
1 

"2 
3 
2 
2 
2 

"3 
2 
2 

 1א
*•«2 

3 
 1א
3 
2 
2 
2 
1 
1 

+ 1 
3 

2 
2 

 2 י
1 

 1א

1 
1 

2 
,1 

 שם הארץ

 פפואה-גיניאה החדשה
 פרגואי

 פרו

 צ׳אד
 צ׳ילי

 צ׳כוסלובקיה
 צרפת

 קובה
 קולומביה

 קומורים
 קונגו

 קוסטה־ריקה
 קוק

 קוריאה - דרום
 קוריאה - צפון

 קזאחםטן
 קיימן

 קיריבטי (ראה ג׳ילברט)
 קירגיזיה

 קלדוניה החדשה
 קמרון
 קנדה
 קניה

 קנרים
 קפריסין

 קרואטיה
 קרולינים

 ראוניון
 רואנדה

 רודזיה (ראה זימבבואה)
 רומניה
 רוסיה

 שבדיה
 שוויצריה

 תאילנד
 תורכיה

 מספר
 שם תארץ הקבוצה

1 
2 
2 
3 

 3י׳
2 
2 

X2 

2 
 2**י

3 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 

+ 1 
'3 
3 
1 
2 
"2 
2 
2 
2 

"2 
1 
2 

3 
+ 1 

1 
2 
3 

**3 
2 
1 
2 

 נורבגיה
 ניג׳ר

 ניגריה
 ניו הברידס (ונואטו)

 ניו־זילנז•
 ניקרגואה

 נמיביה
 נפאל

 םוואזילוד
 סומליה (רפי)

 סורינם
 סיירה לאונה

 סיישל
 סין הלאומנית

 סינגפור
 סין העממית

 סולומון
 סיקים

 סלובניה
 סמואה המערבית

 סמואה של ארה״ב
 סן מדיור (ראה איטליה)

 סנגל
 סנט וינ סנט

 סנט כריםטוף
 סנט פייר ומיקלון

 סנטה הלנה
 סנטה לוצ׳יה

 ספרד
 סדי לנ״ןה (ציילון)

 פולינזיוו הצרפתית
 פולניה

 פורטוגל
 פורטו־וייקו

י  פיג׳
 פיטקרן

 פיליפינ״ם
 פינלנד

ל התעלה) מל  פנמה (

 * מתקבלות חבילות עד 10 ק״ג בדרך הים והיבשה ובדרך האוויר.
 מתקבלות חבילות בדרך הים והיבשה עד 20 ק״ג ובדרך האוויר עד 10 ק״ג.
 ••* מתקבלות חבילות בדרך הים והיבשה עד 10 ק״ג ובדרך האוויר עד 20 ק״ג.

 + מתקבלות חבילות בדרך הים והיבשה והאוויר עד 15 ק״ג.
 א ניתן לשלוח חבילות מעל 10 ק״ג עד 20 ק״ג רק אם אי אפשר לפצל את תכולתן.

 x נו!אל מקבלת חבילות אוויר רק עד 5 ק״ג.
 אם אין כל סימן ליד מספר הקבוצה, מתקבלות חבילות למשלוח עד 20 ק״ג בדרך הים והיבשה ובדרך האוויר.

 לגבי ארצות שאינן מופיעות ברשימה זאת - ראה מדריך הדואר.
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ח ד׳  לו

 השירות קבוצת ארצות 1 2 3

 משלות חבילה -
 1.1 בדרך הים והיבשה - התשלום בשקלים חדשים

 (1) עד 1 ק״ג 21.00 19.00 26.00
 (2) למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 28.00 30.00 34.00
 (3) למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 34.00 38.00 44.00
ג עד 10 ק״ג 44.00 59.00 62.00  (4) למעלה מ־5 ק״
ג עד 15 ק״ג 63.00 89.00 81.00  (5) למעלה מ־10 ק״

 (6) למעלה מ־15 ק״ג עד 20 ק״ג 81.00 135.00 108.00

 1.2 בדרך האויר -

 1.2.1 עד 2ן\ ק״ג -
 (1) במשלוח רגיל 28.00 28.00 42.00
 (2) במשלוח מסוג תבילות כמותי 22.00 22.00 34.00

ג נוסף או חלק ממנו -  1.2.2 כל 72 ק״
 (1) במשלוח רגיל 7.00 10.00 12.00
 (2) במשלוח מסוג חבילות כמותי 5.00 8.00 10.50

 משלוח דואר מהיר -
4 3 2 1 

 לכל היעדים
 פרט לאירופה

 למפורטים פרט
 בעמודות למפורט לפריס לניו־יורק

 2, 3 וי4 בעמודה 3 וללונדון (העיר)

 2.1 עד 10 דברי דואר במשלוח -
 לכל דבר דואר -

 (1) עד 72 ק״ג 69.00 58.00 48.00 62.00
7 ק״ג עד 1 ק״ג 99.00 69.00 55.00 78.00 2 י  (2) למעלה מ
ג נוסף 29.00 19.00 19.00 26.00  (3) כל 1 ק״

 2.2 למעלה מ־10 עד 100 דברי דואר
 במשלוח - לכל דבר דואר -

 (1) עד 72 ק״ג 57.00 48.00 40.00 51.00
ג עד 1 ק״ג 80.00 57.00 47.00 65.00  (2) למעלה מ*72 ק״

ג נוסף 24.00 16.00 15.00 22.00  (3) כל 1 ק״

 2.3 למעלה מ־100 דברי דואר
 במשלוח - לכל דבר דואר -

 (1) עד 72 ק״ג 50.00 43.00 35.00 46.00
ג עד 1 ק״ג 75.00 50.00 42.00 57.00 7 ק״ 2 ־  (2) למעלה מ

ג נוסף 22.00 15.00 14.00 19.00  (3) כל 1 ק״
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י מ ו א ל ד י כ ת ה רו  סימן ד׳: שירותים שונים בשי

 פרטי השירות התשלום
 בשקלים חדשים

 1. רישום דבר דואר 2.80

 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד 14.00

 3. מסירה מיוחדת (אקספרס) של דבר דואר 6.60

 4. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום 1.30

 5. תשובה בדואר רשום להודעה בדבר אי־מםירת חבילה לנמען בחוץ לארץ 4.70

 6. הפניה רשומה של דבר דואר שנשלח לחוץ לארץ לשם או למען אחר בחוץ לארץ 4.70

 7. טיו!ול בדבר דואר שהגיע מחוץ לארץ שלא בוייל בהתאם לתעריף של ארץ המוצא 4.70

 8. הפניה של בקשת השולח לחוץ לארץ בדבר שחרור הנמען מתשלום היטלים על חבילה 4.70

 9. דמי טיפול בדבר דואר לחוץ לארץ(מלבד דמי המשלוח כפי שנקבעו בחלקים ב׳ ויג׳)
 שתכולתו, לפי הצהרת השולח, היא בעלת ערך גבוה 83.00

 הערה: שירות זה ניתן רק בסניפי הדואר שנקבעו לכך.

 10. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני המסירה 4.70

 11. הפניית חבילה מחוץ לארץ למען בארץ או החזרת חבילה לשולח עקב אי מסירתה
 לנמען בהוץ לארץ (מלבד ההוצאות הנדרשות מאת מינהל הדואר בחוץ לארץ)

 1:1.1 עד 1 ק״ג 4.70
 2.;:1 למעלה מ־1 ק״ג עד 3 ק״ג 6.10
 3..;1 למעלה מ־3 ק״ג עד 5 ק״ג 7.20

 11.4 למעלה מ־5 ק״ג עד 10 ק״ג 11.40
ג עד 15 ק״ג 17.70  5..;1 למעלה מ־10 ק״
 6. ,11 למעלה מ־15 ק״ג עד 20 ק״ג 23.30

 12. שובר תשובה ביןילאומי 4.30

 13. הוונאת כרטיס אשראי עבוד משלוח מברקים וטלקם בגוביינה — לכל כרטיס 62.00

 14. מסירת מכתב שנשלח מתוץ לארץ בשירות תגוביינה - כל מכתב עד 50 גרם 1.20

 15. משלוח מבוטח של דבר דואר - לכל דבר דואר בשיעור התשלום בעד
 משלוח דבר הדואר לפי
 סוגו ומשקלו בתוספת
 3.50 ש״ח לכל 1,000

 ש״ח או חלק מהם מערכו
 של דבר הדואר

ת הבין־לאומי רו הה בשי  סימן ה׳: שירותי תברו

ת התשלום ן ר י ש י ה ט ף  פ

 בשקלים חדשים

 1. משלוח מברק לחוץ לארץ (עד הכמות המרבית) -

 1.1 משלוח מברק מסוג רגיל - להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת
 מברקים, לכל הארצות, פרט לאירופה, ארה״ב וקנדה*

 • התשלום בעד משלוח מברק רגיל לאירופה, ארצות הברית וקנדה נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי
.  הדשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשנ״ג-31992

 3 ק״ת התשנ״ג, עמ׳ 214.
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 התשלום
 בשקלים חדשים

 פרטי השירות

 1.1.1 קבלת המברק למשלוח בבית דואר - 7 המלים הראשונות או חלק
 מה! 19.20

 1.1.2 קבלת מברק למשלוח באמצעי בזק -- 7 המלים הראשונות או חלק
 מהי 17.40

 1.1.3 כל מלה נוספת 0.95

 1.2 מברק דחוף - להעברה לנמען בשירות מיוחד של מסירת מברקים - לכל
 הארצות -

 1.2.1 קבלת המברק למשלוח בבית דואר - 7 המלים הראשונות או חלק
 מהו 38.40

 1.2.2 קבלת המברק למשלוח באמצעי בזק - 7 המלים הראשונות או חלק
 מהו 34.80

 1.2.3 כל מלה נוספת 1.90

 1.3 מכתב מוברק (.ז־..!) שנתקבל למשלוח בבית דואר או באמצעי בזק -
 להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת מברקים -

 1.3.1 לארצות הברית וקנדה - 22 המלים הראשונות או חלק מהן 21.80

 1.3.1.1 כל מלה נוספת עד 50 מלים 0.90

 1.3.1.2 כל מלה נוספת למעלה מ־50 מלים עד 200 מלים 0.10

 1.3.2 לכל הארצות פרט לארצות הברית וקנדה - 22 המלים הראשונות או

 חלק מה! 21.80

 1.3.2.1 כל מלה נוספת 0.90

 קבלת מסר להעברה בטלקס ומסירתו עד ציוד קצה שבמען הנמען או עד
 בית דואר (עד הכמות המרבית) --

 2.1 בחיוג ישיר -

 לאירופה לשאר
 לארה״ב הארצות

 וקנדה

 2.1.1 קבלת מסר למשלוח בבית דואר -

 2.1.1.1 דקה ראשונה או חלק ממנה 10.20 14.10
 2.1.1.2 כל דקה נוספת 5.40 7.90

 2.1.2 קבלת מסר למשלוח באמצעי בזק -
 2.1.2.1 דקה ראשונה או חלק ממנה 8.90 12.50
 2.1.2.2 כל דקה נוספת 4.10 6.20

 2.2 באמצעות מרכזן -

 2.2.1 קבלת מסר למשלוח בבית דואר -

 2.2.1.1 שלוש דקות ראשונות או חלק מהן 24.10 33.00
 2.2.1.2 כל דקה נוספת 5.40 7.90

 2.2.2 קבלת מסר למשלוח באמצעי בזק -
 2.2.2.1 שלוש דקות ראשונות או חלק מהן 20.20 28.00
 2.2.2.2 כל דקה נוספת 4.10 6.20
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 התשלום
 בשקלים חדשים

 פרטי השירות

 3. קנ:לת מסר להעברה בפקסימילה (עד הכמות המרבית) -
 3.1 מסר שנתקבל למשלוח בבית דואר למסירה עד ציוד קצה שבמען

 הנמען או עד בית דואר -

 מסמך המכיל
 רק מלים

 כתובות מסמך אחר

 3.1.1 לאירופה -
 3.1.1.1 עמוד ראשון 15.60 18.90
 3.1.1.2 כל עמוד נוסף 7.90 9.40

 3.1.2 לארצות הברית וקנדה -
 3.1.2.1 עמוד ראשון 13.60 18.90
 3.1.2.2 כל עמוד נוסף 6.10 9.40

 3.1.3 לשאר הארצות -
 3.1.3.1 עמוד ראשון 18.90 18.90
 3.1.3.2 כל עמוד נוסף 9.40 9.40

 3.2 מסר שנתקבל למשלוח בבית דואר למסירה לידי הנמען -
 לכל הארצות -

 3.2.1 עמוד ראשון 20.30
 3.2.2 כל עמוד נוסף 15.00

 3.3 מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק למסירה עד ציוד קצה
 שבמען הנמען או עד בית דואר -

 מסמך המכיל
 רק מלים

 כתובות מסמך אחר

 3.3.1 לאירופה -
 3.3.1.1 עמוד ראשון 12.50 15.50
 3.3.1.2 כל עמוד נוסף 6.20 7.80

- ה ד נ ק  3.3.2 לארצות הברית ו
 3.3.2.1 עמוד ראשון 10.80 15.50
 3.3.2.2 כל עמוד נוסף 4.80 7.80

 3.3.3 לשאר הארצות -
 3.3.3.1 עמוד ראשון 15.50 15.50
 3.3.3.2 כל עמוד נוסף 7.80 7.80

 4.:3 מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק למסירה לידי הנמען ־
 לכל הארצות -

 3.4.1 עמוד ראשון 18.90
 3.4.2 כל עמוד נוסף 13.60

 6. הכנת העתק של מסר - לכל מסר 4.30

 7. מכר שלא הועבר לנמען בשל מען שגוי 4.40

״ג (22 בדצמבר 1992)  כ״ז בכסלו התשנ
ל ח ה ש ש  (חמ 3-2168) מ

רת  שר התקשו
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 הודעת הדיינים (אגדות), התשנ״ג-992ו

, ת) ו ן - התקנ להל ) 1 1957- ״ז , התשי ים(אגרות) נ י ת הדי ו נ ק ת ה 3א ל קף סמכותי לפי תקנ  בתו
 אני מודיע לאמור:

״ג ת התשנ ב ט ספת החל ביום ח׳ ב ב העליה במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח התו ק  עדכון אגרות 1. ע
נואר 1993) כדלקמן:  (1 בי

 "תוספת

 (תקנה 3)

 האגרה בשקלים חדשים

 1. נישואין

תר נישואין 108  (א) הקשה להי

ת הדין ל ידי נשיא בי  (ב) אישור פסק־דין סופי להיתר נישואין ע
לל חתימת מאה רבנים) 151 כו ל( דו י הג  הרבנ

ך 90 ימים מיום ברת או לאשה בתו ר סידור נישואין למעו  (ג) בקשה להתי

 מתן הגט או מיום מיתת הבעל 108

 (ד) כל תביעה או בקשה בקשר לקיום או ביטול נישואין 108

 (ה) בקשה לעיכוב נישואין 108

108 2 1973-  (ו) אישור הסכם ממון לפי סעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל״ג

בה מעזבון 151 עת כתו  (ז) תבי

ת או פנוי לצורך סידור נישואין 108 קו ו  (ח) בקשה לאישור רו

ם בית  2. שלו

ת לצווים הנלווים לתביעה 108  (א) תביעה לשלום בית כולל בקשו

 (ב) הליך ביניים בנפרד מהתביעה 108

ת של 2%/' מסכום התביעה פ ס ו ת כספיות, ת עו ללת התביעה תבי  (ג) כו

 אך לא פחות מ״ 108

ות נ ו  3. מז

ת ו ב ר בע, ל ר בתביעה שהגיש התו עת מזונות וכל הליך הקשו  (א) תבי

 מזונות ילדים פטור מהאגרה

ת שיעור המזונות 108 ת ח פ ה ל פסק־דין בענין מזונות או ל  (ב) תביעה או בקשה לביטו

 4. גירושין

כת מזונות, החזקת ילדים וכל צווי לל כרי  (1) (א) תביעה לגירושין - כו

 העזר הנלווים 151

קת רכוש הכרוכה בגירושין 151  (ב) תביעה לחלו

ת להערכה בכסף 151 ו תנ י ות שאינן נ ת כספי עו ללת התביעה תבי  (ג) כו

 1 ק״ת התשי׳׳ז, עמ׳ 1586: התשנ״ב, עמ׳ 1196.

 2 סייח התשל״ג, עמי 267.
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 האגרה בשקלים חדשים

- 1% מערך  (ד) כוללת התביעה תביעה שניתן להעריכה בכסף י

ת מ׳ 108  התביעה אך לא פחו

ת 151  (ה) תביעה או בקשה לצו הפרדה בנוסף לתביעה העיקרי

 (ו) תביעה להכרזה כמורד(ת) 151

 (ז) הליך ביניים המוגש בנפרד מהתביעה 108

 (12 מתן תוקף פסקידין להסכם גירושין - גם לפי חוק יחסי ממון

ת הסכם בענין מזונות) 108  בין בני זוג, התשל״ג-1973 (לרבו

 (13 (א) בקשה לסידור גט, כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ 108

 (ב) בקשה לסידור גט, כאשר אחד הצדדים נמצא בחוץ לארץ 151

 (ג) סידור גט כאשר שני הצדדים נמצאים בארץ פטור מאגרה

ספת ל־(א) 151 ח(בארץ) תו ל ידי שלי  (ד) סידור גט ע

ספת ל־(א) 151 ת הדין - תו  (ה) סידור גט מחוץ לבי

רת גט שנשלח ממקום אחר 108  (ו) בקשה למסי

ל גט שנשלח ממקום אחר - ת הדין, ש  (ז) בקשה למסירה מחוץ לבי
ספת ל־(ו) 151  תו

סף ו רתו ישולמו, בנ  (ח) נעשה הסדר מיוחד לסידור הגט או למסי
ת בהסדר זה. כו ל ההוצאות הכרו ת האמורות, כ  לאגרו

ל צד 108 ו - לכ  (4) (א) תעודת גירושי

ל תעודת גירושין 108  (ב) העתק מאושר ש

 (5) (א) בקשה לאישור גירושין 151

ספת ל־(א) 151 ^ תו א  (ב) אישור גירושין שסודרו ב

ספת לי(א) 151  (ג) אישור גירושין שסודרו בחוץ לארץ, תו

ל עיגון פטור מאגרה  (ד) בקשה וסידור גט ש

ר מאגרה  (ה) סידור גט שנעשה ביזמת בית הדין פטו

 5. חל־צה

ר מאגרה  בקשה לחליצה וסידורה פטו

ת ו ס פ ו ר ט ו פ  6. א

ל דין או לקטין 108  (א) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסו

ר מאגרה ל דין או לקטין לצורך משפט פטו  (ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לפסו

ל נעדר 151 הל רכושו ש  (ג) בקשה למינוי מנ

ר מאגרה הל למתן הוראות פטו ת אפוטרופוס או מנ ש ק  (ד) ב

ת אפוטרופסות ייחודית על קטין או בקשה ל ב ק ת הורה ל ש ק  (ה) ב
ר מאגרה  למינוי אפוטרופוס נוסף פטו
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 האגרה בשקלים חדשים
קת ילדיפ ־־  7. החז

 בקשה להחזקת ילדים 108

 8. אימוץ

בקשר עם האימוץ לאחר מתן צו אימוץ 108  בקשה לאימוץ, ו

ת וצוואות  9. ירושו

 1. (א) בקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, או צו לשינוי צו ירושה
 או צו לשינוי צו לקיום צוואה 108

 (ב) מתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו לשינוי צו ירושה או צו

ת ל־(א) 108 פ ס ו  לקיום צוואה, ת

גדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 108  (ג) התנ

 2. בקשה לאישור צוואה מחיים:

 (א) כשהצוואה נעשתה על ידי חבר בית הדין 151

ת הדיו 108  (ב) כשהצוואה נעשתה מחוץ לבי

הל עזבון 108 ת צו למינוי מנ ו ל או לשנ ט ב הל עזבון או ל  3. בקשה למינוי מנ

הל עזבון 108  4. מתן צו למינוי מנ

 5. בקשה למתן צו תלויים, ללא צו ירושה 108

הל עזבון למתן הוראות פטור מאגרה ת מנ ש ק  6. ב

ת הדין שלא בהסכמה 151 ל ידי בי קת עזבון בעין ע  7. חלו

 8. בקשה לאישור חלוקת עזבון 108

ת  10. הקדשו

ל אישור שטר ההקדש) 108 ל ו כ ) ש ד ק  (א) בקשה לכינון ה

הל הקדש 108 ת מנ ו  (ב) בקשה למנ

גד למינוי מנהל הקדש 108  (ג) בקשה להתנ

הל הקדש 108 ל מינוי מנ הל הקדש או צו לביטו  י (ד) בעד מתן צו מינוי מנ

ל הקדש 51!  (ה) בקשה לביטו

ל מינוי מנהל הקדש 151  (ו) בקשה לביטו

הל הקדש למתן הוראות פטור מהאגרה ת מנ ש ק  (ז) ב

 11. גירות

ת 151 ו ר י ג ל ה ש ק  (א) ב

רות ללא הבדל במספר המתגיירים שבאותה משפחה  (ב) סידור גי

ספת ל־(א) 151  תו

רות 108  (ג) (1) תעודת גי

רות 21  (2) העתק תעודת גי

 (ד) סידור גיור לחומרה פטור מאגרה
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ן ת ממו עו  12. תבי

ת מוסכמת של דיינים ו ר ר ו ב ת ל עו ת תבי  (א) בקשה לדון בתביעה (לרבו
 בגימלאות) 21

בע בלבד 108 א) - התו ת - נוסף על( ו רר  (ב) עם חתימת שטר הבו

בע בלבד 21 גד - התו ת תביעה שכנ ו ב ר  (ג) פסק דין בתביעה, ל

י בית דין והוצאות מיוחדות - ב ת ות ומשלוחים של כ  13. הזמנ

 (א) משלוח הזמנות לבעלי הדין או לעדים, ולענין פרט זה - דין משלוח
 מסמך בארץ כדין משלוח הזמנה פטור מאגרה

ל ידי ת דין מחוץ לארץ לישראל או שלא ע ב בי ת  (ב) משלוח הזמנה או כ
כות בהסדר זה בידי ל ההוצאות הכרו  הדואר - בהסדר מיוחד - ישולמו כ

 המבקש.

 14. גביית עדות והשבעות

ת הדין הדן בענין 151  (א) גביית עדות מחוץ לבי

p 1 5 1 א  (ב) גביית עדות לשם העברתה לחוץ ל

ת הדין הדן בענין 151 י ב  (ג) השבעה מחוץ ל

 (ד) השבעה לשם העברתה לחוץ לארץ 151

 15. ערעורים

ר שכנגד 108 ר או ערעו  (א) הודעת ערעו

ר 21 ר או בעד בקשה להארכת זמן הגשת ערעו ת לערעו ו ש  (ב) בקשה למתן ר

ספת ל־(ב) 108 ר עצמו, תו ו ע ר ע ב  (ג) הוחלט לדון בבקשה כ

ם  16. העתקי

ל ומכל מסמך אחר, או  (א) העתק מפסק דין או מהחלטה, מפרוטוקו
 חלק מהם שנדפס או צולם על ידי בית הדין, בעד כל עמוד או חלק

 ממנו ועד שבעה עמודים 2

זכר ב־(א) 2  (ב) אישור העתק מכל מסמך הנ

ו בהעדר בעל דין - יתנ י דין שנ ק ס  17. פ

ל ידי י אזורי או ע נ ל ידי בית דין רב ל פסק דין שניתן ע  בקשה לביטו

ת הדין הגדול לערעורים שלא בפני בעל הדין , 108  בי

ר מאגרה ר ימים מיום שהודע פסק דין למבקש פטו ש  הוגשה הבקשה תוך חמישה ע

יעה ב וצווי מנ כו  18. צווי עיקול, צווי עי

ל מתן הצו) 108 ל ו כ ) ה ע י נ  (א) בקשה למתן צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מ

ל מתן הצו) 108 ל ו כ ) ה ע י נ ל צו עיקול, צו עיכוב נסיעה או צו מ  (ב) בקשה לביטו

ל מתן הצו) 108 ל ו כ ) ד ח ל הצו כאמור שניתן במעמד בעל דין א  (ג) בקשה לביטו
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נות  19. שו

ל כמורשה 539 י לפעו  (א) בקשה לרשיון לטוען רבנ

ב כ ר ה ר תביעה או תיק מבית דין אחד למשנהו או מ  (ב) בקשה להעבי

ב באותו בית דין 151 כ ר ה  ל

 (ג) בקשה לאשר זהות שמות במסמכים שונים 108

ך ך הדיון או להקדימו, או לדחות תארי  (ד) בקשה לדחות את תארי

 הקראת פסק דין או להקדימו פטור מאגרה

 (ה) בקשה לאשר שהמבקש הוא צד למשפט 21

 (ו) בקשה לתיקון המצב האישי 151

קות 108 ו  (ז) בקשה לתעודת רו

ת יוחסין 108 ו ר ש עת כ  (ח) בקשה לקבי

ות 108  (ט) בקשה לאישור אלמנ

 (י) בקשה לאישור יהדות 108

 (יא) בקשה לאשר שהמבקש כהן או שאיננו כהן 108

ת בהתאם לפסק הדין פטור מאגרה ות במזומנים או בשטרו נ  (יב) השלשת פקדו

 (יג) בקשה שלא נקבעה לה אגרה 108

ל תצהיר שלא במהלך הדיון 108  (יד) אישור חתימה ע

3 21״ 1986- י דיין לפי חוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ״ו ר בפנ  (טו) תצהי
״ג (14 בדצמבר 1992)  י״ט בכסלו התשנ

ן ה ן ד ו ב ה י ל  (חמ 3-259) א
ם י י הל בתי הדין הרבנ  מנ

 3 ס״ח התשמ״ו, עמי 107.
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