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 לחוק),

 החוק),

 בשיעור

 לחוק),

 עיף 37(ג)

 תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות ל3.י םעיףי 37(א)
 התשנ״ד-1994

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(א) ו־126 לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-986ו' (להלן

 באישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. התשלום שיוטל על כל אחד משירותי רשות הדואר המפורטים בתוספת יהיה

 שנקבע לצר אותו שירות.

 2. תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף ד3(א:

 התשנ״ד-21993 - בטלות.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה באלול התשנ״ד (1 בספטמבר 1994).

 תוספת

 (תקנה ו)

 ההגדרות שבתוספת לתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי ם

, יחולו על תקנות אלה, לפי הענין.  לחוק), התשנ״ד-1994נ

 תשלומים בעד
 שירותי רשות

 הדואר

 ביטול

 תחילה

 חלק אי: משלוח דברי דואר בארץ

 התשלום בשקלי מ
 חדשים הערות

 פרסי השירות

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

 1.1 עד 20 גרס 0.90

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

 עד 10,000 יחידות ראשונות 0.83 1.2.1

 מ- 10,001 עד 50,000 יחידות נוספות 0.80

 מ- 50,001 עד 100,000 יחידות נוספות 0.78

 לכל יחידה נ וספת על 100,000 0.74

 1 ם׳יח התשמ׳יו, עמי 79; התש״ן, עמי 21ו ועמי 131; התשנ׳יא, עמי 218; התשנ״ב, עמי 42.
 1 ק״ת התשנ״ד, עמי 150.
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 פרסי השירות התשלום בשקלים
 חדשים הערות

 1.3 מסוג רגיל פרסומי - במשלוח אחד או בצבירה חדשית,
 לפי בחירת השולח - כל יחידה עד 20 גר• -

 1.3.1 עד 3,000 יחידות ראשונות - 0.75

 1.3.2 מ-3,001 יחידות עד 10,000
 יחידות נוספות - 0.65

 1.3.3 מ-10,001 יחידות עד 50,000
 יחידות נוספות ־ 0.62

 1.3.4 מ-50,001 יחידות עד 100,000
 יחידות נוספות - 0.59

 1.3.5 לכל יחידה נוספת על 100,000 0.56

 1.4 מסוג רגיל פרסומי המכיל
 תגובי י נה - במשלוח

 אחד או בצבירה חדשית, לפי
 בחירת השולח - כל יחידה

 עד 20 גרם -

 1.4.1 עד 3,000 יחידות ראשונות - 0.71

 1.4.2 מ-3,001 יחידות עד 10,000
 יחידות נוספת - 0.62

 1.4.3 מ-10,001 יחידות עד 50.000
 יחידות נוספות - 0.59

 1.4.4 מ-50.001 יחידות עד 100,000
 יחידות נוספות - 0.56

 1.4.5 לכל יחידה נוספת על 100,000 0.53

 1.5 מסוג רגיל כמותי תגוביינה -
 בצבירה חדעיית - לכל יחידה עד 20 גרם -

 1.5.1 מ-5,001 יחידות עד 10,000
 יחידות ראשונות -

0.86 
 1.5.2 מ-10,001 יחידות עד 50,000

 יחידות נוספות - 0.81

 1.5.3 לכל יחידה נוספת על 50,000 0.77
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 התשלום בשקלים
 חדשים הערות

 פרטי השירות

 במזומן
 או בכרטיס

 אשראי

 .כ
 ו

 ון או
 ס

 י, 1.9.1994

 בחי ו
 חשבו
 הטלפ
 בכרט
 אשרא

15.40 

15.40 

0.10 

6.40 

8.00 

7.70 

9.50 

 2. משלוח מברק מסוג רגיל - קבלת
 המברק להעברה לנמען בשירות

 רגיל של מסירת מברקים -
 עד 10 מברקים בדי וור -

 2.1 בבית דואר - 10 המלים
 הראש ו נות או חלק מהן

 2.2 באמצעי בזק - 10 המלים
 הראשוגות או חלק מהן

 2.3 כל מלה נוספת

 2.4 על שירות באמצעי בזק
 כאמור בפרט 2.2 - תוספת של 1.50
 שקלים חדשים לחיוב חשבון הטלפון

 3. משלוח חבילות - בדיוור של
 חבילה אחת -

 3.1 למען של דואר צבאי -
 כל חבילה שמשקלה

 3.1.1 עד 1 ק״ג

 3.1.2 למעלה מ-1 ק"ג

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

 כל חבילה שמשקלה -

 3.2.1 עד 1 ק״ג

 3.2.2 למעלה מ-1 ק"ג
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 חלק ב׳: משלוח דברי דואר לחוץ־לארץ

 התשלום בשקלים
 חדשים הערות

 פרטי השירות

1.10 

1.60 

2.10 
4.40 

 1. משלוח מכתב בדרך הים והיבשה, שמשקלו -
 1.1 עד 20 גרם

 1.2 למעלה מ-20 גרם עד 50 גרם
 1.3 למעלה 50-0 גרס עד 100 גרס
 1.4 למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם

1.10 
1.60 
2.10 
4.40 
7.90 

 2. משלוח צרור בדרך הים והיבשה, שמשקלו -
 2.1 עד 20 גרם

 2.2 למעלה מ־20 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 מ-250 גרם עד 500 גרם

 3. נושלוח אי גרת או >ר 1.05

 במזומן
 או בכרטיס

 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס
 אשראי

22.00 

19.90 

1.05 

 4. בשלוח מבו־ק מסוג רגיל - קבלת המברק להעברה
̂ן בשירות רגיל של מסירת מברקים -  לנמ

 לאירופה או לארצות הברית -
 בדיוור של עד 10 מברקים -
 4.1 בבית דואר - 7 המלים
 הראש ו נ ו ת או חלק מהן

 4.2 באמצעי בזק - 7 המלים הראשונות
 הראשונות או חלק מהן

 4.3 כל מלה נ וספת
 על שירות באמצעי בזק כאמור בפרט 4.2 -

 תוספת של 1.50 שקלים חדשים לחיוב חשבון הטלפון
4.4 

 ב״ד באלול התשנ״ד (31 באוגוסט 1994)

י נ ו ל ת א י מ ל ו  (תמ 3-2168) ש

 שרת התקשורת
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 תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף ד3(ג) לחוק),
 התשנ״ד-1994

 החוק),

 בשיעור

 לחוק),

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 0037 ו־126 לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-986ו' (להלן -

 בהתייעצות עם שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה:

 1. התשלום שיוטל על כל אחד משירותי רשות הדואר המפורטים בתוספת יהיה

 שנקבע לצד אותו שירות.

 2. תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(ג)

 התשנ״ד-21993 - בטלות.

 3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה באלול התשנ״ד(1 בספטמבר 1994), למעט פרט:=3 בחלק

 ב׳ של התוספת שתחילתו ביום כ״ח בכסלו התשנ״ה (ו בדצמבר 1994).

 תוספת

 (תקנה 1)

 חלק אי: כללי

 1. בתוספת זו -

 ״דבר דואר״ - כמשמעותו בחוק (לרבות מברק);

 ״חבילה״ - חבילה הנשלחת בדואר חבילות ומשקלה עד 20 ק״ג;

 ״כמותי בין־לאומי״ - מכתבים הנשלחים לחוץ־לארץ ומתקיימים בהם תנאים אלד{ בשעת

 ריוורם:

 (1) הדיוור הוא של למעלה מ־000,ו מכתבים-,

 (2) אחידות במידותיהם של המכתבים;

 (3) כל המכתבים שייכים לאותה קבוצת משקל, לענין קביעת התשלום;

 (4) כל המכתבים שייכים לאותה קבוצת ארצות היעד, לענין קביעת התשלום, וקזמויינים

 לפי ארצות היעד:

 (5) במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני ד דיוור:

 ״כמותי ביךלאומי מהיר״ - דברי דואר הנשלחים לחוץ־לארץ בשירות מהיר ומתקייקים בהם

 תנאים אלה בשעת ריוורם:

 (ו) הדיוור הוא של למעלה מ־10 יחידות:

 (2) אחידות במידותיהן של היחידות;

 (3) כל היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לענין קביעת התשלום:

 (4) כל היחידות שייכות לאותה קבוצת ארצות היעד, לענין קביעת התשלום, וקזמויינות

 לפי ארצות היעד;

 (5) במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני דדיוור

 1 סייח התשמ״ו, עמי 79; התשנ״ד, עמי 36 ועמי 39.
 2 ק״ת התשנ״ד, עמי 153 ועמי 762.

 תשלומים בעד
 שירותי רשות

 הדואר

 ביטול

 תחילה
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 ״כמותי ממוייך - דברי דואר למעט עלונים, חבילות ומברקים, הנשלחים בארץ, ומתקיימים בהם

 תנאים אלה בשעת דיוורם:

 (ו) הדיוור הוא, בכל משלוח, של יחידות בכמות מזערית כנקוב להלן לצד כל סוג:

 בכל משלוח, זולת פרסומי -

 (א) סוג רגיל - 5,000

 (ב) סוג חריג - 1,000

 (ג) סוג מיוחד - 50,000

 במשלוח פרסומי -

 (א) סוג רגיל - 1,000

 (ב) סוג חריג - 3,000

 (ג) סוג מיוחד - 10,000;

 :2) אחידות במידותיהן של היחידות•,

 :3) כלי היחידות שייכות לאותה קבוצת משקל, לענין קביעת התשלום-,

 !:4) כל היחידות ממוקדות וממויינות לפי סדר רץ של המיקוד;

 51) במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני הדיוור.
 ״כמודי תגוביינה״ - מכתב, גלויה או איגרת שהנמען ביקש לשלם את דמי הדואר בעד משלוחם

 ובלבד שהתקיימו תנאים אלה:

 (1) המכתב הוא מסוג רגיל ומשקל הגלויה או האיגרת אינו עולה על 20 גרם:

 (2) הכמות הנשלחת לנמען, בצבירה חודשית, היא של 5,000 יחידות לפחות:

 (3) במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד הדואר המעיד כי דמי הדואר

 משולמים בירי הנמען:

 ״כתבים ואבזרים לעיוורים״ - כולל:

 חומר קריאה בכתב ברייל או בכתב בולט אחר;

 גליונות מיוחדים להדפסת חומר קריאה לעיוורים;

 מפות תבליט:

 מכונות כתיבה להדפסה בכתב ברייל ואבזריהן;

 מסגרות ולוחות לכתיבת כתב ברייל בחרט או לכתיבה במכשיר כתיבה רגיל

 ואבזריהם;

 עזרי לימוד לכתיבה בכתב ברייל;

 עזרי לימוד למתמטיקה, מיוחדים לעיוורים, ומסגרות לייצורם:

 תקליטים וסרטים מגנטיים;

 שעונים ומודדי זמן עם סימני ברייל;

 גלופות להדפםתם של כתבי ברייל-,

 מכשירי עבודה, מדידה ושקילה מותאמים לשימוש עיוורים:

 לוחות שרטוט מיוחדים לעיוורים;

 מקלות הליכה;

 רתמות הנחיה לכלבי עיוורים;

 ״מנוי שירותים מהירים״ - מי שהרשות נענתה לבקשתו בכתב למתן שירות לאיסוף דברי דואר

 במועדים קבועים מראש או לפי קריאה, לשם מסירתם בשירות מהיר או משלוחם בדרך אחרת
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 הביטוח

 תנאים

 וכן שירות לקבלת מכתבים או חבילות במסוף מוצא או איסופם במען המנוי לשם קשלוחם

 בשירות ביךעירוני מהיר;

 ״מסוף מוצא״ או ״מסוף יעד״ - מקום שנקבע במדריך הדואר לענין קבלה או מסירה של לכתבים

 או חבילות למשלוח בשירות ביךעירוני מהיר:

 ״משלוח מבוטח״ - דבר דואר שערך תכולתו בוטח, לפי בקשת השולח, וששיעור תגמולי

 לגביו מוגבל כרי שוויו ולא למעלה מ־25,000 שקלים חדשים, בכפוף לקיומם של

 אלה:

 (ו) קבלת דבר הדואר למשלוח טעונה רישום:

 (2) השולח הצהיר על ערך התכולה-,

 (ג) דבר הדואר אבד או נגנב כולו:

 (4) דמי המשלוח, כולל דמי הביטוח, שולמו במלואם ובמועדם:

 (5) האבדן או הגניבה כאמור נגרמו לאחר קבלת דבר הדואר למשלוח ועד מסירתו לנמען

 או במען המיועד למסירה:

 (6) הרשות סיימה את הליכי החקירה לגבי גורלו של דבר הדואר:

 ״סוג חבילות כמותי״ - חבילות שמתקיימים בהן תנאים אלה בשעת דיוורן:

 (1) הדיוור הוא של למעלה מ־סו חבילות:

 (2) במקום המיועד לביול, מודפס סימן ההיכר שאישר פקיד בית הדואר לפני

 (3) במשלוח בארץ -

 (א) החבילות ממוענות למען אזרחי;

 (ב) החבילות ממוענות - כולן לתחום שטח השיפוט של הרשות המקומית

 נשלחות, או בולן מחוץ לתחום שטח השיפוט של אותה הרשות המקומית;

 (4) במשלוח לחוץ לארץ -

 כל החבילות ממוענות לאותה קבוצת ארצות היעד, לענין קביעת התשלום, וףזמויינות

 לפי ארצות היעד:

 ״סוג חריג״ - מכתב, דבר דפוס(לרבות עיתון שאינו רשום ברשות) ודוגמה מסחרית, שאינם מסוג

 רגיל או מיוחד:

 ״סוג מיוחד״ - מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום ברשות) ודוגמה מסחרית, |עמשקלם

 למעלה מ־20 גרם ולא יותר מ־30 גרם, במשלוח כמותי ממויין, ושמתקיימים בהם תנאים 2 עד

 ד של סוג רגיל;

 ״סוג עלונים כמותי״ - עלונים המחולקים בארץ ומתקיימים בהם תנאים אלה בשעו^ מסירתם

 לחלוקה:

 (1) כמות מזערית - 3,000 עלונים-,

 (2) אחידות במידותיהם של העלונים-,

 (3) כל העלונים שייכים לאותה קבוצת משקל, לענין קביעת התשלום-,

 ״סוג רגיל״ - מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתון שאינו רשום ברשות) ודוגמה מסחרית שמתקיימים

 בהם תנאים אלה בשעת דיוורם:

 (1) המשקל - עד 20 גרם:

 דיוור-,

 ממנה הן
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 (2) העובי - עד 5 מ״מ-,

 (3) האריזה - במעטפה מלבנית -

 מידה מזערית: x 140 90 מ״מ

 מידה מרבית: X 235 120 מ״מ,

 ובלבד שבתחום המידות האלה ארבה של המעטפה הוא לפחות 1.4 מרחבה;

 (4) המעטפה אטומה ועשויה מנייר, בגוון בהיר שאינו זוהר, במשלוחים שאינם מסוג

 במותי ממוין בלבד:

 (5) המעטפה סגורה על־ידי קיפול החפי בגב המעטפה והדבקתו בדבק(ללא סיכה או חפץ

 מתכתי אחר);

 (6) המען וכל דבר אחר הנוגע לסדרי הדיוור, רשום או מודפס על פני המעטפה במקביל

 לקו ארכה, במלבן הנמצא במרחק מרבי של 140 מ״מ מהצלע הימנית של המעטפה

 ובמרחק מזערי של 40 מ״מ מהצלע העליונה של המעטפה ו־20 מ״מ מהצלע התחתונה

 והימנית של המעטפה: רישום המען עליה, כאמור במדריך הדואר:

 (7) שולי הצלע העליונה באורך של 74 מ״מ מן הצד הימני של המעטפה מיועדים לביול

 בלבד;

 מותר למעטפה שמתקיימים בה התנאים המנויים לעיל שיהא בה חלון, ובלבד -

 (א) שיש בה חלון אחד בלבד סגור בשמשה שקופה נטולת צבע, ושצלעותיו

 מקבילות לצלעות המעטפה:

 (ב) השמשה מודבקת במלואה בפנים המעטפה ללא גלים:

 (ג) מיקום החלון אינו חורג אל שולי המעטפה שרחבם כלהלן:

 שולי הצלע העליונה - לא פחות מ־40 מ״מ:
 שולי יתר הצלעות - לא פחות מ־15 מ״מ:

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

 ״עמוד״ - עד עשרים שורות כתובות או עד מידה מרבית של 279 מ״מ X 210 מ״מ, לפי הענין:

 ״פרסומי״ - דברי דואר, למעט חבילות, עלונים, כתבי עת, עיתונים ומברקים, במשלוח כמותי

 ממויין, שלפי הצהרת השולח, תכנם מכיל רק פרסום של שירות, של מוצר, של יחיד או של

 גוף, זהה לכל הנמענים באותו משלוח ואין בו מסר אישי או כל פרט יחודי לנמען מסויים, זולת

 שמו, עיסוקו או מענו או פרט מזהה יחודי לנמען הרשום בסמוך לפרטי המען או על המעטפה;

 לענין משלוח דברי דואר לפי סיווג זה, יראו את השולח כמסכים לפתיחת דברי הדואר לשם

 בדיקת תכנם;

 ״צבירות חודשית״ -

 (א) צבירה של דברי דואר מסוג כמותי, לשם קביעת התשלום בעדם, לתקופה של חודש
 י׳:(ים, ובלבד שהשולח ביקש צבירה כאמור בעת המשלוח הראשון שלו בחודש; מנין

 דברי דואר שנצברו מתחילת החודש ייעשה בעת כל משלוח כלהלן -

 (ו) כמותי ממויין - על ידי צירוף של כל היחידות השייכות לאותה קבוצת

 משקל, לענין קביעת התשלום, מסוג רגיל ומיוחד במנין אחד ומסוג חריג במנין

 אחר, כשהכל ממויין מיון נוסף לפי פרסומי המכיל תגוביינה, פרסומי שאינו

 מכיל תגוביינה ושאינו פרסומי כלל;

 (2) סוג עלונים כמותי - על ידי צירוף כל העלונים השייכים לאותה קבוצת

 משקל לענין קביעת התשלום, כשהכל ממויין מיון נוסף עוד לפי משלוח לתאים

 במרכזי חלוקה בלבד או משלוח לכל מען;

 קובץ התקנות 5622, כ״ה באלול התשנ״ד, 1.9.1994 1327



 (3) שירות בין־עירוני מהיר - על ידי צירוף כל היחידות שמסר השולח

 למשלוח בחודש האמור ובלבד שבכל חודש נמסרו למשלוח יותר מ־10 מכתבים

 או חבילות והשולח שילם דמי רישום צבירה;

 (ב) צבירה של דברי דואר מסוג כמותי תגוביינה לשם קביעת התשלום בעדם. ובלבד

 שהשולח ביקש צבירה כאמור במועד הזמנת השירות: מנין דברי הדואר ייעשה לגבי

 תקופה של חורש ימים שתחילתה במועד הזמנת השירות וסופה ביום שמספרן בחודש

 כמספר יום ההזמנה:

 ״שירות ביךעירוני מהיר״ - העברה מהירה וישירה של מכתבים או חבילות הנמסרים למשלוח

 במסוף מוצא באחת מהערים ירושלים, תל־אביב, חיפה או באר־שבע והנמסרים לנמען במסוף

 יעד בכל אחת מהערים כאמור:

 ״תגוביינה״ - חבילה או דבר דואר אשר דמי הדואר בעד משלוחם משולמים בידי הנמען;

 ״תחום האזור״ - תחום השיפוט של כל אחת מן הערים ירושלים,.תל־אביב וחיפה בצירוף תחום

 השיפוט של רשויות מקומיות או ישובים הגובלים עם אחת מערים אלה.

 2. הכמות המרבית בשירותים המנויים להלן, לעגין שיעור התשלום הקבוע בע)־ם, היא

 כמפורט לצדם:
 במות מרבית

 הכמות המרבית
 בכל דיוור

 מסרים

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

 (2) שירותי תברוקה 0ו מברקים או

 (3) שירותים מהירים 250 יחידות

 חודשית,
- הכמות

 ואולם, לגבי מנוי שירותים מהירים, מנוי שירותי תברוקה או בשירות שיש בו צבירה

 תחושב הכמות המרבית לפי צירוף כלל היחידות שנשלחו בכל חודש(להלן בתוספת זו

 המרבית)*.

 חלק ב׳: שירותים בארץ

 סימן אי: העברת דברי דואר, למעט שירותים מהירים ושירותי תברוקה

 התשלום בשקלי•
 חדשים

 פרסי העיירות

1.60 

2.40 

3.20 

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

 1.1 מסו ג חר> ג -

 1.1.1 עד 100 גר•

 1.1.2 למעלה מ-100 גר• עד 500 גר•

 1.1.3 למעלה מ-500 גרם עד 1,000 גרם

 1.2 .מסוג חריג כמותי ממו״ן - במשלוח אחד
 או בצבירה חדשית, לפי בחירת השולח -

 כל יחידה שמשקלה -
 הערה: פרטים לענין שיעור התשלום בעד השירותים האמורים בתקנה 2 בכמות העולה על המפורט בה ניתן

 לקבל בבתי הדואר.
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 התשלום בשקלים הערות
 יזד»י0

 פרטי העיירות

 עד מ-10,001 מ-50,001 מ-100.001 מ-200,001 לכל יחידה
 10.000 עד 50,000 עד 100.000 עד 200,000 עד 500.000 נוספת על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 500,000

 ראשונות נוספות נוספות נוספות נוספות

0.82 

0.92 

 עד 50 גרם 1.21 12 1 1.03 0.95 0.84

0.95 1.05 1.12 1 

 למעלה מ-50
 גרם עד 100

 גרם 1.28 21

 לכל
 יחידה
 נוספת

 על
100,000 

 מ-50,001
 עד 100,000

 יחידות
 נ וספות

 מ-10,001
 עד 50,000

 יחידות
 נ וספות

 עד
10.000 
 יחידות
 ראשו נות

1.45 1.55 1.67 1.80 
 1.2.3 למעלה מ-100

 גרם עד 250 גר•

1.56 1.69 1.80 1.92 
 1.2.4 למעלה מ-250

 גרם עד 500 גרם

2.25 2.41 2.56 2.72 
 1.2.5 למעלה מ-500

 גרם עד 1,000 גרם

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

 לכל
 יחידה
 נוספת

 על
100,000 

 מ-50.001
 עד

100,000 
 יחידות
 נוספות

 מ־10,001
 עד

50,000 
 יחידות
 נוספות

 עד
10.000 
 יחידות
 ראשו נות

 1.3.1 עד 50 גרם 0.97 0.87 0.81 0.72

0.91 0.96 1.01 1.04 
 1.3.2 למעלה מ-50

 גרם עד 100 גרם

1.05 1.22 1.38 1.56 
 1.3.3 למעלה מ־100

 גרם עד 250 גרם

1.34 1.50 1.66 1.75 
 1.3.4 למעלה מ-250

 גרס עד 500 גרם

1.93 2.07 2.20 2.34 
 1.3.5 למעלה מ-500

 גרם עד 1,000 גרם
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 פרטי השירות התשלום בשקלים הערות
 חדשים

 1.4 מסוג חריג פרסומי המכיל תגובייגה -
 במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת

 השולח - כל יחידה שמשקלה -

 עד מ-10,001 מ-50,001 לכל
 10,000 עד 50,000 עד יחידה
 יחידות יחידות 100,000 נוספת

 ראשונות נוספות יחידות על
 נוספות 100,000

 1.4.1 עד 50 גרם 0.92 0.83 0.77 0.68

 1.4.2 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גר• 0.99 0.96 0.91 0.86

 1.5 מסוג מיוחד כמותי ממויין -
 במשלוח אחד או בצבירה חדשית,

 לפי בחירת השולח - כל יחידה שמשקלה
 למעלה מ-20 גר• עד 30 גרם -

 עד מ-10,001 מ-50,001 לכל
 10,000 עד 50,000 עד יחידה
 יחידות יחידות 100,000 נוספת

 ראשונות נוספות יחידות על
 נוספות 100,000

0.74 0.78 0.80 0.83 
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

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

 עד 30 גרם -

 עד מ-3,001 מ-10,001 מ-50,001 לכל
 3,000 עד 10,000 עד 50,000 עד יחידה
 יחידות יחידות יחידות 100,000 נ וספת
 ראשו נות נ וספות נ וספות יחידות מעל

 נ וספות 100,000

0.56 0.59 0.62 0.65 . 0.75 

 1.7 מסוג מיוחד פרסומי המכיל
 תגוביינה - במשלוח אחד
 או בצבירה חדשית, לפי

 בחירת השולח - כל יחידה
 שמשקלה למעלה.מ-20 גרם

 עד 30 גרם -

 עד מ-3,001 מ-10.001 מ-50,001 לכל
 3,000 עד 10,000 עד 50,000 עד יחידה
 יחידות יחידות יחידות 100,000 נוספת
 ראשו נות נוספות נ וספות יחידות מעל

 נ וספות 100,000

0.53 0.56 0.59 0.62 0.71 

 2. משלוח גלויה מודפסת או
 מאויירת שהפיקה הרשות, או

 משלוח אי גרת 0.90
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 עד למעלה
 35,000 מ-35,000

 עתונים במשלוח עתונים במשלוח

 3. משלוח עתו ן הרשום ברשות
 כל יחידה -

0.69 0.69 
 3.1 לכל 100 גרם

 ראשו נ ים או חלק מהם -

0.11 0.21 
 3.2 לכל 50 גרם נוספים

 או חלק מהם -

 ללא תשלום
 4. משלוח כתבים ואבזרים לעוורים המיועדים

 לשימוש עווריס בלבד

 5. חל ו קת עלונים -

 5.1 במשלוח שהעלונים בו מיועדים לחלוקה
 הן לתאים במרכזי חלוקה והן לכל מען אחר

 לכל עלו ן שמשקלו -

 5.1.1 עד 10 גרם 0.13

0.20 
 5.1.2 למעלה מ-10 גרם

 עד 50 גרם

0.29 
 5.1.3 למעלה מ-50 גרם

 עד 100 גרם

0.47 

 5.1.4 למעלה מ-100 גרם עד
 250 - לתאי דואר

 ולתאים במרכזי חלוקה
 בלבד

0.53 

 5.1.5 למעלה מ־250 גרם עד 500
 גרם - לתאי דואר ולתאים

 במרכזי חלוקה בלבד
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 5.2 במשלוח שהעלו נ ים בו מיועדים לחלוקה הן לתאים במרכזי חלוקה והן לכל מען אחר
 מסוג עלוני• כמותי - בדיוור אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת השולח - לכל

 עלון שמשקלו

 עד מ-10,001 מ-100,001 מ-500,001 לכל עלון
 10,000 עד 100,000 עד 500,000 עד 1,000,000 נוסף מעל
 עלונים עלונים עלונים עלונים 1,000,000

 ראשונים נוספים נוספים נוספים

 5.2.1 עד 10
 גר• 0.13 0.12 0.11 0.09 0.08

 5.2.2 למעלה
 מ-10

 גרם עד
 50 גרם 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16

 5.2.3 למעלה
 מ-50
 גר•

 עד 100
 גרם 0.29 0.27 0.25 0-23 0.21

 5.2.4 למעלה
 .מ-100

 גר• עד
 250 גרם -

 לתאי
 דואר

 ולתאי•
 במרכזי
 חלוקה

 בלבד 0.47 0.42 0.37 0.32 0.26

 5.2.5 למעלה
 מ-250
 גרם עד

500 
 גרם -
 לתאי
 דואר

 ולתאים
 במרכז י
 חלוקה

 בלבד 0.53 0.47 0.42 0.37 0.32
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 פרטי השירות התשלום בשקלים
 חדשים

 5.3 חלוקה לתאים במרכזי חלוקה בלבד -
 לכל עלו ן שמשקלו -

 5.3.1 עד 10 גרם 0.08

 5.3.2 למעלה מ-10 גרם
 עד 50 גרם 0.13

 5.3.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גרם 0.19

 5.3.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 250 גרם 0.35

 5.3.5 למעלה מ-250 גרם
 עד 500 גרם 0.47

 עד 10,0000 לכל עלון
 עלונים ראשונים נוסף מעל

 5.4 חלוקה לתאים במרכזי חלוקה בלבד

 מסוג עלונים כמותי -
 בדיוור אחר או בצבירה חדשית,

 לפי בחירת השולח -
 לכל עלון שמשקלו -

10,000 
 5.4.1 עד 10 גרם 0.08 0.06

 5.4.2 למעלה מ-10
 גרם עד 50 גרם 0.13 0.11

 5.4.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גרם 0.19 0.15

 5.4.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 100 גרם 0.35 0.29

 5.4.5 למעלה מ-250 גרם
 עד 500 גרם 0.47 0.42
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 משקל כל חבילה

 עד 1 למעלה
 ק״ ג מ-1 ק״ג

8.00 6.40 

9.50 7,70 

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

 6.1 למען של דואר צבאי -
 עד הכמות המרבית -

 6.2 לכל מען אחר בארץ
- בדי וור עד 10 חבילות

 מספר חבילות בכל דיוור

 למעלה מ-10 למעלה מ-100 חבילות
 עד 100 חבילות עד חכמות המרבית

 עד 1 למעלה עד 1 למעלה
 ק״ ג מ-1 ק"ג קי׳ ג מ-1 ק"ג

6.60 5.00 7.70 5.60 

 6.3 משלוח מסוג
 חבילות כמותי -

 6.3.1 בתחום שטח השיפוט של
 הרשות המקומית שבה
 נשלחה החבילה -

 לכל חבילה -

 מספר חבילות בכל דיוור

 למעלה מ-10 למעלה מ-100 חבילות
 עד 100 חבילות עד הכמות המרבית

 עד 1 למעלה עד 1 למעלה
 ק״ ג מ-1 ק"ג קי'ג מ-1 ק״ג

7.60 6.30 8.90 6.90 

 6.3.2 מחוץ לשטח השיפוט של
 הרשות המקומית שממנה

 נשלחה החבילה -
 לכל חבילה -

 • התשלום בעד משלוח חבילה אחת נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 7ג(א)
 לחון), התשנ״ד-994ו5.

 נ ק״ת התשנ״ד, עמי 20ג1.
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 מחוץ לשטח
 השיפוט של

 רשות מקומית
 או מחוץ
 לאז ו ר

13.30 

18.00 

12.20 

17.00 

10.80 

13.80 

 סימן בי: שירותים מהירים

 תשלום לפי יעדים

 בתחום
 האז ור

 בתחום שטח
 השיפוט של

 רשות מקומית

9.80 

15.80 

8.10 

10.60 

8.80 

12.50 

6.90 

9.40 

7.80 

11.40 

6.10 

8.10 

 משלוח דואר מהיר-אקספרס -

 מבית דואר עד מען הנמען -

 7.1 עד 10 דברי דואר
 בכל דיוור -

 לכל דבר דואר שמשקלו

 7.1.1 עד 1 ק״ג

 7.1.2 למעלה מ-1 ק"ג
 עד 20 ק״ג

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

 7.2.1 עד 1 ק״ג

 7.2.2 למעלה מ-1 ק״ג
 עד 20 ק"ג

 7.3 למעלה מ-100 דברי
 דואר עד הכמות המרבית

 בכל דיוור -
 לכל דבר דואר שמשקלו -

 7.3.1 עד 1 ק׳ע

 7.3.2 למעלה מ-1 ק״ג
 עד 20 ק"ג

.7 
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 8. 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

 חדטית, לפי בחירת השולח -
 לכל יחידה - • .
 למעלה למעלה
 מ־10 עד מ-100

 100 יחידות יחידות

5.90 6.W 8.2.1 מכתב 

6.W 7.00 8.2.2 חבילה 

 8.3 דמי רישום צבירה חדשית -

 8.3.1 לכל חודש או חלק ממנו 105.00

 8.3.2 למנוי שירותים מהירים ללא
 או כאשר התשלום החדשי תשלום

 בעד משלוח דברי דואר
 עלה על דמי רישום הצבירה

 9. שירותי דואר למנוי שירותים מהירים -
 לעני ן 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 באותו 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 עד 9.5;

 ״דיר דואר - כל דבר דואר נוסף על הראשון באותו איסוף המיועד לאותו נמען
 נוסף" ובאותו מען;
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 התשלום בשקלים
 חז־שים

 פרטי השירות

 "דבר דואר חוזר" - כל דבר דואר הנאסף מהנמען במהלך מסירה,
 והמיועד להחזרה לשולח;

 כלל דברי הדואר שנאספו ממנוי או עבורו, במצטבר,
 בכל חודש לפי פרטי משנה 9.2 עד 9.4.

 "כמות חדשית"

 105.00 לכל חידש או
 חלק ממנו

 9.1 דמי שירות למנוי שירותים מהירים

 9.1.1 עד שלושה ביקורים לשבוע

 221.00 לכל חידש או
 חלק מנןנו

 ללא תשלום
 דמי שירות

 9.2 איסוף דברי דואר ממנוי או איסופם עבור מנוי ממען כלשהו המצוי בישוב שבו
 ניתנים שירותים מהירים למנוי, העברתם ומסירתם במישרין למען הנמען

 או למנוי - לפי העני ן - למעט שירות דחוף לפי פרט משנה 9.5, כשהכמות
 החדשית היא כמפורט בטור א' להלן - לכל דבר דואר שסוגו, משקלו ויעדו

 מפורט לצדה בטור ב׳ להלן -

 טור ב'

 תשלום לכל דבר דואר, למעט דבר דואר נוסף או דבר דואר ר ו זר

 9.1.2 ביקור אחד ליום

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

 דמי השירות

 מחוץ לשטח שיפוט
 של רשות מקומית
 או מחוץ לאזור

 למעלה מ-1
 ק" ג עד
 20 קי׳ ג

20.00 

14.80 

 עד
1 

 ק" ג

16.00 

13.80 

 בתחום האזור
 למעלה מ-1
 קי׳ ג עד
 20 ק" ג

16.00 

12.80 

 עד
1 

 קי־ ג

12.70 

11.10 

 בתחום שטח
 שיפוט של
 רשות מקומית
 למעלה מ-1
 ק" ג עד
 20 ק״ג

12.00 

9.50 

 עד
1 

 ק" ג

8.60 

7.30 

 טור א'

 כמות חדשי ת

 9.2.1 עד 100
 דברי
 דואר

 9.2.2 למעלה
 ם-100

 עד 250
 דברי
 דואר
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 התשלום בשקל י0
 חדשים

 פרטי השירות

 בשיעור ?60 מהתשלום
 הקבוע בטור בי של פרט

 משנה 9.2

 9.3 איסוף דבר דואר נ וסף

 בשיעור ?75 מהתשלום הקבוע
 בטור ב' של פרט משנה 9.2

 9.4 איסוף דבר דואר חוזר

 תשלום לפי יעדים

 בתחום שטח
 השיפוט של בתחום
 רשות מקומית האזור

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

 9.5.1 לכל דבר דואר שמשקלו -

26.00 

32.00 

17.20 

24.00 

 9.5.1.1 עד 1 ק״ג

 9.5.1.2 למעלה מ-1 ק"ג עד 20 ק״ג

 בשיעור ?50 מהתשלום
 הקבוע בפרט משנה 9.5.1

 9.5.2 לכל דבר דואר נוסף

 התשלום בעד
 משלוח דבר
 הדואר לפי

 סוגו ומשקלו

 9.6 קבלת דברי דואר ממנוי לשם משלוחם בדרך
 אחרת מזו הקבועה בפרטי משנה 9.2 עד 9.5,

 ובלבד שהמנוי מסרם למשלוח בעת ביצוע
 איסוף לפי הפרטים האמורים

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

 שמשקלה -
 מספר יחידות בחודש

 עד 10 למעלה למעלה
 יחידות מ-10 מ-100
 יחידות יחידות

 עד 100 עד הכמות
 יחידות המרבית

10.00 11.00 12.00 

12.00 15.00 16.00 

 9.7.1 עד 1 ק״ג

 9.7.2 למעלה ם-1
 ק״ג עד 20 ק"ג
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 העוז ות
 התשלום בשקלים

 חדשים
 פרטי השירות

7.70 

3.60 
 ולא למעלה

 מ-170.00 שייח
 לאיסוף;

1.70 

7.70 

46.20 

 עד הכמות
 המרבית

 במזומן או
 בכרטי ס
 אשראי

 חשבו ן
 ו אי

 בחי וב
 הטלפו

 בכרטיןז
 אשראי

16.50 

16.50 

 איסוף מכתבי• או חבילות ממען המנוי
 בערי• שבהן מצוי מסוף מוצא וכן בכל

 אחת מערים אלה: רמת-ג. ן, בני-ברק,
 גבעתיים, בת-ים, חולון ופתח-תקוה

 לשם משלוחם בשירות בין-עירוני מהיר -
 נוסף לתשלום בעד המשלוח הקבוע בפרט 8.

9.8 

 יחידה אחת
 יחידה נוספת
 באותו איסוף

9.8.1 

9.8.2 

 9.9 ביקור סרק -

 9.10 זמן המתנה של השליח
 כשדבר׳ הדואר אינם מוכנים לאיסוף -

 משעת הגעתו של השליח למנוי -
 לכל 10 דקות או חלק מהן

 9.11 כוננות שליח לרשותו של מנוי, לפי בקשתו,
 ובלבד שהרשות נענתה בחיוב לבקשה - לכל

 שעה או חלק ממנה -

 10. משלוח מברק* -

 10.1 מברק ברכה בנוסח קבוע מראש -
 קבלת המברק להעברה לנמען

 בשירות רגיל של מסירת מברקים

 10.1.1 בבית דואר

 10.1.2 באמצעי בזק

 10.2 מברק מאוייר בנוסח קבוע מראש -
 קבלת המברק להעברה לנמען בשירות

 רגיל של מסירת מברקים

 התשלום בעד משלוח מברק רגיל נקבע בתקנות רשות הדואר(תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 7ג(א)
 לחוק), התשנ״ד-1994.
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 התשלום בשקלים
 הדש י ם הערות

 פרטי העיירות

 בםזומן או
 בכרטיס אשראי
 בחיוב חשבו ן

 הטלפון
 או בכרטיס

 אשראי

 במזומן או
 בכרטיס
 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

 עד הכמות
 המרבית

 במזומן או
 בכרטיס אשראי

 בחיוב חשבון
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

 10.2.1 בבית דואר 17.80

 10.2.2 באמצעי בזק 17.80

 10.2.3 כל מלה נוספת לנוסח הקבוע 0.10

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

 10.3.1 בבית דואר - 10 המלים
 הראשונות או חלק מהן 30.80

 10.3.2 באמצעי בזק - 10 המלים
 הראשונות או חלק מהן 30.80

 10.3.3 כל מלה נוספת 0.20

 10.4 על שירות באמצעי בזק כאמור בפרטי משנה
 10.1.2, 10.2.2 ו-10.3.2 - תוספת של
 1.50 שקלים חדשים לחיוב חשבון הטלפון

 11. קבלת מסר להעברה בפקסימילה או
 בטלקס ומסירתו עד ציוד קצה

 >!\במען הנמען או עד בית דואר -

 בפרט זה, "עמוד" - לעני ן מסר המועבר באמצעות
 מכשיר טלקס שאינו מודד את זמין השידור -

̂ד 5 שורות כתובות  ו

 11.1 בבית דואר - עמוד ראשון, דקה
 ראשונה או חלק מהם, לפי העני ן 5.30

 11.2 באמצעי בזק - עמוד ראשון, דקה
 ראשונה או חלק מהם, לפי העני ן 5.30

 11:3 כל עמוד נוסף או דקה נוספת 1.60

 11.4 מסך שלא הועבר לנמען בשל מען שגוי 0.80

 11.5 מסירה לנמען בשירות דואר מהיר - אקספרס 7.70

 11.6 על שירות באמצעי בזק כאמור בפרט משנה 11.2 -
 תוספת של 1.50 שקלים חדשים לחיוב חשבון הטלפון
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 הערות
 התשלום בשקלים

 חדשים
 פרטי העיירות

 שיטת התשלום
 חיוב חשבון הטלפון תשלום במזומן או

 12. הזמנת מטר ממאגר מידע

 בכרטיס אשראי
 6.5 בתוספת
 תשלום לבעל

 המאגר בשיעור
 שקבע

 6.5 בתוספת
 תשלום לבעל
 המאגר ולבעל

 הגישה לו,
 בשיעורים שקבעו

 9.5 בתוספת
 תשלום לבעל

 המאגר בשיעור
 שקבע

 9.5 בתוספת
 תשלום לבעל
 המאגר ולבעל

 הגישה לו,
 בשיעורים שקבעו

 בגישה ישירה של הרשות
 למאגר המידע

 באמצעות אחר שהוא
 בעל גישה למאגר המידע

12.1 

12.2 

 שיעור התשלום הקבוע
 בתקנות אלה, לפי סוג
 המשלוח, שביקש מזמין

 השירות ויעדו

1.50 

5.30 

13.60 

 12.3 משלוח המסר למזמין השירות

4.80 

 13. אישור מסירת מסר לשולח,
 לרבות מברק, פקסימילה או טלקס

 13.1 בדואר רגיל

 13.2 שידור לציוד קצה

 13.3 בשירות רגיל טל מסירת מברקים

 14. הכנת העתק של מסר - שנתקבל
 במערכת התברוקה - למשלוח

 בשירות רגיל טל מסירת מכתבים,
 לכל מסר

 סימן גי: שירותים שונים

 15. רישום של דבר דואר - פרט לרישום משלוח
 כתבים ואבזרים לעוורים, כמפורט בפרט 4 3.20

 16. אישור מסירת דבר דואר רשום - פרט לאישור
 מסירה של משלוח כתבים ואבזרים לעוורים,

 כמפורט בפרט 4 1.50
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 התשלום בשקל>ם
 חדשים

 פרטי השירות

7.70 

 י. איסוף דבר דואר מבית השולה למעט בשירות
 בין-עירוני מהיר - נוסף לתשלום בעד משלוח

 דבר הדואר, לפי סוגו, משקלו ויעדו

 17.1 לדבר דואר, כהגדרתו בפרט 9

 3.70 ולא
 למעלה

 מ-170.00
 ש״ח לאיסוף

7.70 

7.70 

 3.70 ולא
 למעלה

 מ-170.00
 ש״ח למסירה

 17.2 כל דבר דואר נוסף באותו איסוף

 17.3 זמן המתנה של השליח, כשדבר הדואר
 אינו מוכן לאיסוף משעה שהגיע השליח

 לבית השולח - לכל 10 דקות או חלק מהן

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

 הנמען -

 18.1 דבר דואר

 18.2 כל דבר דואר נוסף באותה מסירה

 לעני ן פרט זה, "דבר דואר״ -
 כהגדרתו בפרט 9, ובלבד שהמסירה

 היא לאותו נמען ובאותו מען

 רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים
 למען אחר -

 19.1 מבית עסק או אל בית עסק למען שאינו
 תא דואר -

 (1) עד תום ששת החדשים הראשונים ללא תשלום

 (2) מתום ששת החדשים הראשונים עד
 תום שנים עשר חדשים 53.00
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

220.00 

 ללא תשלום

43.00 

186.00 

 ללא תשלו•

5.00 

 המוטל
 ח
 התשלום
 על משל

 החבילה!או
 דבר הדואר

 (3) בעד כל ששה חדשים נוספים עד תו•
 שנתיים מיום רישום הבקשה להפנ״ה

 19.2 ממען מגורים פרטי אל מען מגורי• פרטי
 שאי נ ו תא דואר -

 (1) עד תום ששת החדשים הראשוני•

 (2) מתום ששת חדשים הראשוני•
 עד תום שנים-עשר חדשי•

 (3) בעד כל ששה חדשים נוספים עד תום
 שנתיים מיום רישום הבקשה להפנייה

 19.3 אל תא דואר

 לעני ן פרט זה -

 "בית עסק" - לרבות מען של משרד פרטי
 או ממשלתי, מוסד, תאגיד, בנק, בית-מסחר, חנות,

 בית-מלאכה, מפעל, בית מלון או כל בית-ארוח ובכלל
 זה מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות,

 התשכ"ה-1965,'י וכל מקום שאינו מען מגורים פרטי.

 20. מסירת דבר דואר שהתשלום בעד
 תכולתו הוא בגובי י נה

 21. מסירת חבילה או דבר דואר בשירות תגובי.ינה

 סייח התשכ״ה, עמי 48.
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 22. ^יפוש דבר דואר לשם מסירתו בבית הדואר 5.00

5.00 

 r .23>פוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או
 ^>פוש של קבלה על מסירת חבילה, בדיקת

 :וסמכי ם - לכל י ום

5.00 
 24. החזרת דבר דואר, שינוי שם הנמען או המען

 של דבר הדואר - לפי בקשת השולח

 התשלום המוטל
 על משלוח אותה

 חבילה

 25. החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או
 הפני י תה למען אחר

 התשלום המוטל
 על משלוח
 אותו דבר

 הדואר

 26. החזרת דבר דואר במשלוח פרסומי
 שלא נמסר לתעודתו, לפי בקשת השולח

 27. העתק קבלה 5.00

 28. אריזה מחדש של חבילה לפני מסירתה 5.00

5.00 

 29. אחסנת חבילה שהגיעה מחוץ לארץ ושלא נדרשה
 ידיך 20 יום מיום שנשלחה הודעה - לכל יום או

 חלק ממנו

5.00 

 30. אחסנת דבר דואר. למעט חבילה, שמשקלו עולה
 יצל 1 ק״ג שהגיע מחוץ לארץ ושלא נדרש תוך 20

 ימי• מיום שנשלחה הודעה - לכל יום או חלק ממנו

 מסירה בדרך
 אחרת
2.25 

 מסירת כנגד
 הצגת מסמך

3.55 

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

 הדואר היא 100 לפחות -

 .[.31 לכל חבילה באריזה
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 התשלום 1]שקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 יקה בדרך
 אחרת

0. 

0 

0 

0 

1 

25 

30 

45 

60 

15 

180 

320 

 ר, 1.9.1994

 מסירה כנגד
 הצגת מסמך

0.90 

1.00 

1.15 

1.60 

2.35 

5.00 

0.50 

76.00 

6.20 

44.00 

 31.2 לכל דבר דואר אחר במעטפה,
 למעט עתו נ ים, כתבי עת ועלונים, שמשקלו

) עד 50 גרם 1 ) 

 (2) למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם

 (3) למעלה מ-100 גר• עד 250 גר•

 (4) למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם

 (5) למעלה מ-500 גרם עד 1,000 גר•

 32. אחסנת חבילה שהופקדה כאמור בפרט 31, אשר לא
 נדרשה תוך 20 ימים מהיי• האחרון שנקבע למסירתה

 לנמען - לכל יו• או חלק ממנו -

 33. עיטוף תכולתם של דברי דואר בבית דואר במעטפות
 נושאות מען שהכין הנמען, לשם העברת• אליו במ וכז,
 ועל חשבונו - לכל דבר דואר שמשקלו עד 100 גרם -

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

 34.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 34.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר

 34.3 החלפת שק נעול

 תא דואר רגיל תא דואר כפול

.00 

00 

95.00 

175.00 

 35. שימוש בתא דואר - כולל רישום בקשה
 להפניית דברי דואר או מברקים ממען אחר

 אל תא הדואר עד תום ששה חדשים מיום
 תחילת מתן רשות שימוש לראשונה בתא הדואר

 35.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 35.2 לתקופה של שנתיים שתחילתה באחד בחודש ינואר
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 התשלום בשקלי•
 חדשים

 פרטי השירות

 תא דואר רגיל תא דואר כפול

 35.3 לתקופה של שלוש שני• שתחילתה 255.00 470.00
 באחד בחודש י נואר

18.00 10.00 
 35.4 לכל חודש או חלק ממנו עד אחד

 בחודש ינואר.

 35.5 החלפת מנעול בתא דואר 25.00 25.00

 35.6 הקצאת תא דואר במרכז חלוקה ללא תשלום ללא תשלום

5.00 
 36. העברת רשות השימוש בתא דואר לבית דואר אחר או
 שינוי בשם המשתמש, למעט שינוי מלועזית לעברית

568.00 

47.00 

 37. רישום עתון ברשות -

 37.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 37.2 לכל חודש או חלק ממנו עד אחד
 בחודש י נואר

 ללא תשלום

5.00 

 38. מתן אישור על קניית בולים, דברי בולים
 וכי וצא באלה

 39. .:יטול מברק לפני שידורו

75.00 

6.20 

 40. רישום מען מקוצר למבדקים -

 .נ.40 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר

 40.2 לכל חודש או חלק ממנו עד האחד
 בחודש ינואר
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 פרטי השירות התשלום בשקלים
 חדשים
5.00 

6.00 

 בשיעור התשלום
 בעד המברק

 הנשלח בתחומי
 ישראל, בהת-!ם
 למספר המלץ

 שבמברק וסוג ו

5.00 

 בשיעור התשלום
 בעד משלוח ״בר

 הדואר לפי סוגו,
 משקלו או י׳לדו,

 לפי העני ן,
 בתוספת 3.80 ש״ח
 לכל 1,000 ש״ח או

 חלק מהם מערכו
 של דבר הדואר

7.90 

11.90 

14.00 

8.40 

 41. שינוי ברישום מען מקוצר למבדקים

 42. הפניית מברק ממען אחד למען אחר -

 42.1 בתחום שטח השיפוט של אותה
 רשות מקומית

 42.2 מחוץ לשטח השיפוט של הרשות המקומית

 43. חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים - לכל יו•

 44. משלוח מבוטח של דבר דואר
- לכל דבר דואר

 חלק גי: שירותים ביךלאומיים

 סימן אי: שירותי דואר בדרך הים והיבשה

 1. משלוח מכתב -

 1.1 למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם

 1.2 למעלה ם-500 גרם עד 1.000 גרס

 1.3 למעלה ם-1,000 גרם עד 2,000 גרם

 1.4 על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם
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 התשלום בשקל י0
 חדשים

 פרטי השירות

 משלוח גלויה - 0.95

 משלוח צרור קטן -

 3.1 למעלה מ-500 גרם עד 1,000 גרס 11.90

 3.2 למעלה מ-1,000 גרם עד 2,000 גרם 14.00

 3.3 לכל 1,000 גרם נוספים או חלק מה• 8.40

 משלוח דבר דפוס שהוא עתו ן, כתב עת, ספר
 או חוברת בני 20 עמודים לפחות (למעט הכריכות),

 תווי נ גי נה או מפה -

 4.1 עד 50 גרם 0.95

 4.2 למעלה מ-50 גרס עד 100 גרס 1.50

 4.3 למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם 2.90

 4.4 למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם 5.50

 4.5 למעלה מ-500 גרם עד 750 גרס 8.20

 4.6 למעלה מ-750 גרם עד 1,000 גרם 8.80

 4.7 למעלה מ-1,000 גרם עד 1,500 גרם 12.90

 4.8 למעלה מ־1,500 גרם עד 2,000 גרס 13.80

 4.5 לכל 1,000 גרס נוספים או חלק מהם - 8.30

4.90 

 לשק ישיר של דברי דפוס למען אחד -
 שמשקלו למעלה מ־5 ק"ג - לכל 1,000

 גרס או חלק מהם -
4.10 

 תשלו ח כל דבר דפוס אחר -

 ׳:שק ישיר של דבר דפוס למען אחד -
 (ומשקלו למעלה מ־5 ק" ג -

 לכל 1,000 גרם או חלק מהם ־ 7.00
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 התשלום לשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 ללא תשלום

5.00 

 6. משלוח כתבים ואבזרים לעוורים המיועדים
 לשימוש עווריס בלבד

 7. החזרה לפי בקשת השולח של דבר דפוס
 שלא נמסר לתעודתו

 סימן בי: שירותי דואר בדרך האויר

 משלוח דברי דואר, למעט מברקים וחבילות -

 בחלק זה, בלוח א׳ להלן סווגו ארצות היעד לשלוש קבוצות; התעריפים לכל קבוצה
 מפורטים בלוח ב׳ של חלק זה.
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 לוח א׳

 רשימת ארעות יעד וקבועות תשלומ

 שם הארץ מספר שם הארץ מספר
 הקבוצה הקבוצה
 אבו דבי #2 בנגלה דש 2
 אוגנדה 2 בנין (דהומי>) 2
 או ז בקי סט ן 1 ברבדוס 2
 אום אל קי י ו ן #2 ברוני י 2
 אוסטרי ה 1 ברז יל 3
 אוסטרלי ה 3 בריטניה 1
 אוק־אי נח 1 ברמודה 2

 אורוגואי 3
 אז וו־ים 1
 אזר.:אי ג י ן 2
 איטליה . 1

 אי נדו נ ז יה 2 גאנה 2
 איסלנד 1 גבו ן 2
 איראן #2 גואדלופ 2
 אירלנד 1 גואטמלה 2
 אלבו:יה 1 ג ואם 3
 אלג יריה #2 גויאנה 3
 אל-גזלו ואדור 2 גויאנה הצרפתית .3
 אנגולה 2 גיברלטר 1
 אנדורה 1 גיילברט (קיריבטי) 3
 אנטי גואה 2 ג'יבוטי 2
 אנטי לים הולנד־י ים 2 ג י נ י אה 2
 אסט י נ י ה 1 ג ׳ מא י קה 2
ן 2• גבע: י ה 2 ו י 0 נ ס  א

 אפגנ יסטאן 2 גרוז יה 2
 אקואדור 3 גרי נלנד 1
 ארגנטי נה 3 גרמניה 1
 ארמנ יה 2 גרנדה 2

 ארצות הברית 2
 אתי ופיה 2 דהומיי (בנין) 2
 דובי' #2
 דומיניק (אי) 2
 בהאמה 2 דומי נ יקנה 2
 בהוטן 2 דניה 1
 בולגריה 1 דרום אפריקה 2

 בוליביה 3
 בוסניה הרצגובינה 1 האיטי 2
 בוצואנה 2 הודו 2
 בורונדי 2 הולנד 1

 בורקי נה פסו 2
 בלרוסיהי 1 הונג-קונג 2
 בורמה 2 ה ו נ גר י ה 1
 בחרי י ן #2 הונדורס 2

 בלגי ? 1
 בליז 2
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 מספר
 הקביצה

 מספר שם הארץ
 הקבוצה

 שם הארץ

 ו ו לטה עילית 2 מלדיבים (איים) 2
 וטיקן 1 מל ז י ר• 2
 וי י ט נאם 2 מלטה 1
 ו י ר ג י י ן של ארה "ב 2 מצרים 1
 ו י רג י י ן של ברי טנ יה 2 מקאו 2
 ונואטו (נ׳ו הברידס) 3 מקסי ק ו 2

\  ונצואלה 3 מרוקו 2
 מרטי נ יק 2
 זאיר 2 מריאנים 3
 זימבבואה (רודז יה) 2 מרכז אפריקה 2
 זמביה 2 . מרשל 3

 חוף השנהב 2 נורברגיה 1
 נ׳ ג 'ר 2
 טג׳ יקיסטן 2 גי גר י ה 2
 טורקמנ י סט ן 2 ני ו הברידס (ונואטו) 3
 טובלו 3 ניו זילנד 3
 טוגו 2 ניקרגואה 2
 טו נגה 3 נפאל 2
 טורקס וקיאקוס 2 נמיביה 2
ז  טנז יה 2 נסיכויות ערביות מאוחדות 2

 טרינידד וטובגו 2
 סודאן #2
 סו ואז ילנד 2
 סומליה (רפי) 2

 יוגוסלביה 1 סוריה
 יוון 1 סורי נס 3
 ירדן #1 סיירה לאונה 2
 יפן 2 סי י של 2
 סין הלאומית 2
 כווית 2§ סי נגפור 2
 כף ורדה 2 סין העממית 2
 סלומון 3
 לאו (לאוס) 2 סיקים 2
 לבנ ו ן #1 סמואה של ארה״ב 3
 לוב #2 סמואה המערבית 3
 לוקסמבורג 1 סלובניה 1
 לטביה 1 סן מרינו 1
 ליבריה 2 סנגל 2
 ליטא 1 סנט וינסנט 2
 לסוטו 2 סנט כריסטוף 2
 ליכטנשטי י ן 1 סנט פייר ומיקלון 2
 סנט תומה ופרי נצי פה 2
 מאלי 2 סנטה לוצ'יה 2
 מאוריטניה 2 סעודיה 12
 מאוריציוס 2 ספרד 1
 מדגסקר 2 סרי לנקה (ציילון) 2

 מדי ירה 1
 מוזמביק 2 עג׳מן #2
 מונגוליה 2 עומאן 12
 מונקו 1 עירק 12

 מולדובה 2
 מוסקט #2
 מלאו י 2
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 ו!ם הארץ מספר שם הארץ מספר
 הקבוצה הקבוצה

 פו ג ירה #2 קוריאה - צפון 2
 פולי נ ז י ה הצרפתית 3 קזאחסטן 2
 פולניה 1 קיימן 2
 פורנוגל 1 קיריבטי (גיילברט) 3
 פורט ו-ר י קו 2 קירגיזיה 2
 פיטלורן 3 קלדוניה החדשה 3
 פיליפינים 2 קמפושאה (קמבודיה) 2
 פי נל נד 1 קמרון 2
 פנמה (כולל התעלה) 2 קנדה 2
 פפו^ה - גי נאה החדשה 3 קניה 2
 פקי0טן #2 קנדים 1
 פרגואי 3 קפריסין 1
 פרו 3 קרואטיה 1
 פרים #2 קרולי נים 3
 קטאר #2

 צ י אד 2 ראוני ו ן 2
 צ״לי 3 רואנדה 2
 ציכוסלובקיה 1 ראס אל ח>ימה #2
 צרפת 1 רודזיה (זימבבואה) 2
 רומניה 1
 רוסיה 1

 קובה 2 י
 קולומביה 3 שבדיה 1
 קו מורי ם 2 שווצריה 1
 קונגו 2 שרג יה #2

 קוסטה-ריקה 2
 קוק 3 תאילנד 2
 קוריאה - דרום 2 תורכיה 1

 תימן #2

 # ניתן יהיה לשלוח דבר> דואר עם כ>נון קשר> דואר עם מדינות אלה.
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 לוח ב'

 קבוצת ארצות
 פרטי הטירות 1 2

 התשלום בשקל י ם חדשים

 בכל משלוח, זולת
 כמותי בין-לאומי

 משלוח מכתב -

1.1 

.1 

 1.1.1 עד 20 גרם 1.40 1.70 10.?

 1.1.2 למעלה מ-20
 גרם עד 50 גרם 2.40 3.20 80.$

7.00 5.50 4.40 

11.40 9.50 7.40 

25.50 21.50 16.50 

49.00 38.00 31.00 

78.00 60.00 47.00 

 1.1.3 למעלה ם-50 גרם
 עד 100 גרם

 1.1.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 250 גרס

 1.1.5 למעלה מ-250 גרם
 עד 500 גרם

 1.1.6 למעלה מ-500 גרם
 עד 1,000 גרם

 1.1.7 למעלה מ-1,000 גרם
 עד 2,000 גרם

 1.2 במשלוח כמותי בין-לאומי-
 בדרך האויר בלבד -

 1.2.1 למעלה מ-1,000 עד
 20,000 מכתבים במשלוח -

 לכל מכתב שמשקלו -
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 קבוצת ארצות
 פרטי השירות 2

 התשלום בשקלים חדשים

 1.2.1.1 עד 20 גר• 1.30 1.60 1.90

 1.2.1.2 למעלה מ-20 גרם
 עד 50 גרם 2.00 2.70 3.40

 1.2.1.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גר• 4.00 4.90 6.20

 1.2.1.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 250 גרם 6.60 8.60 10.20

 1.2.1.5 למעלה מ-250 גרם
 עד 500 גרם 14.70 19.50 21.60

 1.2.1.6 למעלה מ-500 גרם
 עד 1,000 גרם 27.00 34.00 44.00

 1.2.1.7 למעלה מ-1,000 גרם
 עד 2,000 גרם 43.00 53.00 68.00

 1.2.2 למעלה מ-20,000 מכתבים
 במשלוח -

 לכל מכתב שמשקלו -

 1.2.2.1 עד 20 גרם 1.20 1.40 1.70

 1.2.2.2 למעלה מ-20 גרם
 עד 50 גרם 1.90 2.50 2.90

 1.2.2.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גרם 3.40 4.50 5.70

 1.2.2.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 250 גרם 6.00 7.80 9.20

 1.2.2.5 למעלה מ-250 גרם
 עד 500 גרם 13.00 16.90 19.90

 1.2.2.6 למעלה מ-500 גרם
 עד 1,000 גרם 24.20 29.50 40.00

 1.2.2.7 למעלה מ-1,000 גרם
 עד 2.000 גרם 37.90 47.30 61.00
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3 
 קבוצת ארצות

 פרטי השירות 1 2

 התשלום בשקלים חדשי

1.05 

2.00 

0 1.70 1.40 

3.10 2.40 1.90 

4.20 3.40 2.70 

7.00 

0.68 

5.70 4.50 

14.50 11.60 9.40 

19.50 16.80 14.50 

29.50 23.10 16.80 

50.50 40.00 30.50 

57.90 46.30 33.70 

29.50 23.00 17.00 

0.53 0.32 

6.50 4.30 2.10 

 קובץ התקנות 5622, ב״ה באלול התשנ

 משלוח גלויה שהפיקה הרשות -.

 2.1 רגילה, מודפסת או מאויירת

 2.2 מצולמת

 משלוח דבר דואר אחר -

 3.1 עד 20 גר•

 3.2 למעלה מ-20 גר•
 עד 50 גרם

 3.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גר•

 3.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 250

 3.5 למעלה מ-250 גרם
 עד 500 גרם

 3.6 למעלה מ-500 גרם
 עד 750 גרם

 3.7 למעלה מ-750 גר•
 עד 1,000 גרם

 3.8 למעלה מ-1,000 גרם
 עד 1,500 גרם

 3.9 למעלה מ-1,500 גרם
 עד 2,000 גרם

 3.10 לכל 1,000 גרם נוספים
 או חלק מהם

 משלוח עתו ן מאת
 המערכת של העת ו ן -

 לכל 15 גרם או חלק מהם

 משלוח כתבים ואבזרים
 לעווריס המי ועדים

 לשימוש עוורים בלבד -
 לכל 500 גר• או חלק מה•
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 סימן גי: משלוח חבילות ודואר מהיר לחוץ־לארץ
 בלוח ג׳ להלן סווגו ארצות היעד לשלוש קבוצות; התעריפים לבל קבוצה מפורטים בלוח ד׳

 של חלק זה.

 לוח ג׳

 רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום

 שם הארץ מספר שם הארץ מספר
 הקבוצה הקבוצה

 אבו דבי 2§ בורמה 2*
 או נ נדה 2 בורקי נה-פאסו 2
 אוזבקיסטן 1א בלגיה 1

* *  אום אל קי י ו י ן #2 בליז (הונדורס הבריטית) 2
 אוסטריה 1 בלרוסיה 1א
 אוסטרליה 3 בנגלה-דש 2*
 אווקראי נה 1א בנין (דהומיי) 2

 אורוגואי 3 ברבדוס 2«*
 אז וריס 1 ברו נ י י 2*#*

 אזו־באי ז י ן 2א ברז יל 3
 איטליה 1 בריטניה 1
 אי-ונזיה 2* ברמודה 2

 איסלנד 1
 איו־לנד 1

 אירן #2
 אל: נ יה 1 גאנה 2*
 אל ג ירי ה #2 גבו ן 2
 אל-סלואדור 2 גואדלופ 2
 אנ;ולה 2* גואטמלה 2
 אנז־ורה 1 ג ו אם 3
 אנסי ג ואה 2* גו יאנה 3
 אנטילים הולנדי ים 2 גויאנה הצרפתית 3
 אסטונ יה 1 ג י ברלטר 1
 אס:סי ו ן 2 ג ׳ יבוטי 2
 גיילברט (קיריבטי) 3
 אפנניסטאן 2«*# ג י נ י אה 2
 אקואדור 3 ג ימא י קה 2*
 ארגנטינה 3 גמביה 2*
 ארון נ יה 2א גרו ז יה 2א
 ארצות הברית 2 גרי נלנד 1
 את י ו פ י ה 2 גרמנ יה 1

 גרנדה 2*

 בהאמה 2 דהומי י (בנ י ן) 2
 בה יטן 2* דומיניק (אי) 2*
 בולגריה 1 דומי נ יקנה 2
 בוליביה 3 דניה 1
 בו״ניה - הרצגובינה 1+ דרום אפריקה 2

 בו:גואנה 2
 בורו נדי 2
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 שם הארץ מספר שם הארץ י) ספר
 הקבוצה בוצה

 האיטי 2 מאלי 2
 הודו 2 מדגסקר 2
 הולנד 1 מא ו ר י ט נ י ה 2
 הונג-קונ ג 2 מא ו ר י צ י ו ס 2*
 הו נגריה 1 מדי ירה 1
 הונדורס 2 מוזמביק 2*
 מ ו לד ו בה 1א
#  מוסקט 2
 וולטה עילית 2 מונגוליה 2*
 וטיקן 1 מו נקו 1
 ו י יטנא• 2*# מלאו י 2*
 וירגי י ן של ארה״ב 2 מל ז יה 2*
 ו י ר ג י י ן של ברי ט נ י ה מלטה 1
 ונואטו (ני ו הברידס) 3 מצרים 1
 ונצואלה 3 מקאו 2
 מקס י ק ו 2
 מרוקו #2
 זאיר 2 מרט י נ י ק 2
 זימבבואה (רודזיה) 2 מרי אני ם 3
 זמביה 2 מרכז אפריקה 2
 מרשל 3

 חוף השנהב 2
 נורבגיה 1
 נ י ג 'ר 2
 טגייקיסטן 2א ג י גריה 2
 טובלו 3 נ י ו הברידס ( ו נ יאטו) 3
 טורקמנ י סט ן 2א נ י ו-ז ילנד 3*
 טוגו 2 נ י קר ג ואה 2
 טו נגה 3* נמיביה 2
X2 טורקס וקאיקוס נפאל 

 טנזניה ###2 נסיכו יות ערבי ות
 טרינידד וטובגו 2* מאוחדות \ #2

 סודאן #2
 סו ואז ילנד 2

 סומליה (רפי) #2««
 סוריה #1
 י ו ג ו סלבי ה 1 + סורי נ • 3
 יוון 1 סי ירה לאו נח 2
 יפן 2 סי י של 2
 ירדן #1 סי ן הלאומנ י ת 2
 כווית #2 סי נגפור 2
 כף ורדה 2* סי ן העממית 2
 סולומו ן 3
 לאו 2 סיקים 2•
 לבג ו ן #1 סלובניה 1 +

 לוב #2
 לאו (לאוס) 2 סמואה המערבית 3*
 לוקסמבורג 1 סמואה של ארה״ב 3
 לטביה 1 סן מרי נ ו, ראה א טליה 1
 ליבריה 2 סנגל 2
 ליטא 1 סנט וינסנט 2*
 סנט כריסטוף לסוטו 2* סנט כריסטוף 2

 ליכטנשטי י ן 1
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 מספר
 הקבוצה

 מספר עים הארץ
 הקבוצה

 ט0 הארץ

 סנט פי יר ו מ י קל ו ן 2 קוריאה - דרום 2
 סנטה הלנה 2 קוריאה - צפו ן 2
 ׳סנטה לוצ' יה 2*# קזאחסטן 2א
 ׳סע ודי ה #2 קטאר #2

 ׳ספרד 1 קי ימן #2*#
 !סר י ל נקה (ציילון) 2 קיריבטי, (ראה ג י י לברט)3
 קירגי ז יה 2א

 ׳ל ג ימן #2
 יל ו מאן #2
 ולירק #2
 פ ו ג ירה #2

 פולינז יה הצרפתית 3 קלדוניה החדשה 3
 פולניה 1+ קמרי 1 2
 פורטו גל 1 קנדה 2
 פורטו-ר י קו 2 קניה 2
 פי ג י י 3 קנרים 1
 פיטקרן 3** קפריסין 1
 פיליפי נים 2 קר ו אט י ה 1+
 פי נלנד 1 קר ולי נ ים 3

 ו! נ מה (כולל התעלה) 2
 פפואה - ג י נ י אה החדשה 3 ראו נ י ו ן 2
 פקיסטן #2 רואנדה 2
 פרג ואי 3 ראס אל חי ימה #2
 פרו 3 רודזיה, (ראה ז י מבבואה)2
 פרים #2 רומנ יה 1
 רוסיה 1א

 צ •אד 2
 צ׳ ילי 3*«« שבדיה 1
 ציכוסלובק יה 1+ ש ו ו י צר י ה 1
 צרפת 1 שרג יה #2
 5¡ ו בה 2* תאילנד 2
 קולומביה 3 תורכיה 1
 קומורים 2 תימן #2

 קו נגו 2
 קוסטה-ריקה 2
 קוק 3*

 מתקבלות חבילות עד 10 ק״ג בדרך הימ 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.
ת תכולתן.  א ניתן לשלוח חבילות מעל 10 ק״ג עד 20 ק״ג רק אם אי אפשר לפעל א

 x נ1!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.
 ל,:בי ארעות שאינן מופיעות ברשימה זאת - ראה מדריך הדואר.
 # ניתן יהיה לשלות חבילות עם כינון קשרי דואר ענד מדינות אלה.
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 לוח ד׳

 קבוצת ארצות
 פרטי השירות 2

32.00 

42.00 

54.00 

75.00 

97.00 

13L.00 

49.00 

38.00 

15 

13 

00 

00 

23.00 

36.00 

48.00 

73.00 

113.00 

170.00 

30.00 

23.00 

12.00 

10.00 

 משלוח חבילה -

 1.1 בדרך הי• והיבשה -

 (1) עד 1 קיע 27.00

 (2) למעלה מ-1 ק" ג עד 3 ק" ג 36.00

 (3) למעלה מ-3 ק" ג עד 5 ק" ג 43.00

 (4) למעלה מ-5 ק״ג עד 10 ק״ג 56.00

 (5) למעלה מ-10 ק״ג עד 15 ק״ג 79.00

 (6) למעלה מ-15 ק״ג עד 20 ק״ג 100.00

 1.2 בדרך האויר -

 1.2.1 עד 1/2 ק״ג

 33.00 (1) במשלוח רגיל

26.00 

8.00 

5.00 

 קובץ התקנות 5622, כ״ה באלול התשנ ד, 1.9.1994

 (2) במשלוח מסוג
 חבילות כמותי

 1.2.2 כל 1/2 ק״ג נוסף או
 חלק ממנו -

 (1) במשלוח רגיל

 (2) במשלוח מסוג
 חבילות כמותי

.1 
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 פרטי השירות התשלום בשקלים
 י חדשים

 2. משלוח דואר מהיר - א

 לכל היעדים לאירופה לפרים לני ו
 פרט פרט וללונדון יורק

 למפורט י ם למפורט (העיר)
 בעמודות בעמודה

 ב,ג, ו-ד ג

67.00 52.00 62.00 74.00 

84.00 59.00 74.00 107.00 

28.00 20.00 20.00 31.00 

 2.1 עד 10 דברי דואר במשלוח
- לכל דבר דואר -

 (1) עד 1/2 ק״ג

 •(2) למעלה מ-1/2 ק״ג
 עד 1 ק"ג

 (3) כל 1 ק״ג נוסף

55.00 43.00 52.00 61.00 

 2.2 במשלוח כמותי בין-לאומי
 מהיר -

 2.2.1 למעלה מ-10
 עד 100 דברי

 דואר במשלוח -
 לכל דבר דואר -

 (1) עד 1/2 ק״ג

 (2) למעלה מ-1/2 ק״ג
 עד 1 ק״ג 86.00 61.00 51.00 70.00

 (3) כל 1 ק״ג נוסף 26.00 17.00 16.00 24.00

50.00 38.00 46.00 54.00 

61.00 45.00 54,00 81.00 

20.00 15.00 16.00 24.00 

 2.2.2 למעלה מ-100 דברי
 דואר במשלוח -
 לכל דבר דואר -

 (1) עד 1/2 ק״ג

 (2) למעלה מ-1/2
 ק״ג עד 1 ק"ג

 (3) כל 1 ק״ג נוסף
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

3 

15 

7 

1 

5 

5 

89 

 ד, 1.9.1994

.20 

90 

.50 

50 

00 

.00 

00 

00 

00 

00 

 סימן די: שירותים שונים בשירות הביךלאומי

 1. רישום דבר דואר

 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד

 3. מסירה מיוחדת (אקספרס) טל דבר דואר

 4. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום

 5. תשובה בדואר רשום להודעה בדבר אי-מסירת חבילה
 לנמען בחוץ לארץ

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

 7. טיפול בדבר דואר שהגיע מחוץ לארץ שלא בוייל
 בהתאם לתעריף של ארץ המוצא

 8. , הפנייה של בקשת השולח לחוץ לארץ בדבר שחרור
 הנמען מתשלום היטלים על חבילה

 9. דמי טיפול בדבר דואר לחוץ לארץ (מלבד דמי
 המשלוח כפי שנקבעו בחלקים ב' ו-ג,) שתכולתו,

 לפי הצהרת השולח, היא בעלת ערך גבוה

 הערה: שירות זה ניתן רק בסניפי הדואר שנקבעו לכך.

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

 11. הפניית חבילה מחוץ לארץ למען בארץ או החזרת חבילה
 לשולח עקב אי מסירתה לנמען בחוץ לארץ (מלבד ההוצאות

 הנדרשות מאת מי נהל הדואר בחוץ לארץ)

 11.1 עד 1 ק״ג 5.40

 11.2 למעלה מ-1 ק״ג עד 3 ק״ג 6.90

 11.3 למעלה מ-3 ק״ג עד 5 ק״ג 8.10

 11.4 למעלה מ-5 ק״ג עד 10 ק״ג 12.90

 11.5 למעלה מ-10 ק״ג עד 15 ק״ג 20.00

 11.6 למעלה מ-15 ק״ג עד 20 ק״ג 26.40
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 התשלום בשקלים הערות
 חדשים

 פרטי השירות

4.90 

70.00 

1.40 

 בטל עור התשלום בעד משלוח דבר הדואר
 לפי סוגו, משקלו ויעדו בתוספת 3.80
 שקלים חדשים לכל 1,000 שקלים חדשים

 או חלק מהם מערכו של דבר הדואר

 בשיעור התשלום בעד משלוח דבר הדואר
 לפי סוגו, משקלו ויעדו בתוספת
 10.00 שקלים חדשים לכל 1,000

 שקלים חדשי• או חלק מהם מערכו של
 דבר הדואר.

 12. שובר תשובה בין-לאומי

 13. הוצאת כרטיס אשראי עבור משלוח מברקי• וטלקס
 בגובי י נה - לכל כרטיס

 14. מסירת מכתב שנשלח מחוץ לארץ בשירות תגוביינה
 כל מכתב עד 50 גר• -

 15. משלוח מבוטח של דבר דואר -

 .:.15 לכל דבר דואר, למעט דבר
 דואר כאמור בפרט משנה 15.2 -

 .15 לכל דבר דואר המכיל תכשיטים

 סימן הי: שירותי תברוקה בשירות הבין־לאומי

 1. משלוח מברק לחוץ-לארץ - עד הכמות
 המרבית

 1.1 מברק מסוג רגיל - קבלת
 המברק להעברה לנמען בשירות

 רגיל של מסירת מברקים,
 לכל הארצות, פרט

 לאירופה וארצות הברית *
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 התשלום בעד משלות מברק רגיל לאירופה וארצות הברית נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי
 הרשות לפי סעיף 57(א) לחוק), התשנ״ד-1994.

 קובץ התקנות 5622, כ״ה באלול החשנ״ד, 1.9.1994



 התשלום בשקלים העדות
 חדשים

ס ר ו ת ר  פ

 במזומן או
 בכרטיס
 אשראי

 ב חשב ו ן
 ן או
 ס

 בחי
 טל פ
 בכרט
 אשרא

 בח י וב חשבו ן
 טלפון או
 בברט י ט
 אשראי

 \ומן או
 >ס
 אשראי
 בכרט

 ב חשבו ן
 ן או

 ׳0

 במז

 בחי ו
 טלפו
 בכרט
 אשרא

22.00 

19.90 

1.05 

44.00 

39.80 

2.10 

25.00 

1.00 

0.10 

25.00 

 1.1.1 בבית דואר - 7 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 1.1.2 באמצעי בזק - 7 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 1.1.3 כל מלה נ וספת

 1.2 מברק דחוף - קבלת המברק
 להעברה לנמען בשירות מיוחד

 של מסירת מברקים - לכל הארצות
 1.2.1 בבית דואר - 7 המלים
 הראשו נ ות או חלק מהן

 1.2.2 באמצעי בזק - 7 המלים
 הראשו נ ות או חלק מהן

 1.2.3 כל מלה נ וספת

) - קבלת 1 . 7 .  1.3 מכתב מוברק (
 המכתב המוברק להעברה לנמען

 בשרות רגיל של מסירת מברקים

 1.3.1 בבית דואר -

 1.3.1.1 לכל הארצות 22 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 1.3.1.2 כל מלה נוספת עד
 50 מלים

 1.3.1.3 כל מלה נוספת למעלה
 מ- 50 מלים עד

 200 מלים, לארצות
 הברית וקנדה בלבד

 1.3.2 באמצעי בזק

 !.1.3.2 לכל הארצות -
 22 המלים הראשונות

 או חלק מהן
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 הערות
 התשלום בשקלים

 חדשים
 ה ש ר ו ת

 עד הכמות
 המרב י ת

 במזומן או
 בכרטיס אשראי

 כל מלה נ וספת
 עד 50 מלים 1.00

 כל מלה נוספת למעלה
 מ-50 מלי• עד 200 מלי•,

 לארצות הברית וקנדה בלבד 0.10

1.3.2.2 

1.3.2.3 

 לשאר
 ארצות

16.00 

9.00 

 לאירופה
 ארה״ב
 קנדה

11.60 

6.10 

 1.4 על שירות באמצעי בזק כאמור
 בפרטי משנה 1.1.2. 1.2.2 ו־1.3.2

 תוספת של 1.50 שקלים חדשים
 לחי וב חשבו ן הטלפון

 קבלת מסר להעברה בטלקס
 י מסירת ו עד צי וד קצה

 שבמען הנמען או עד בית דואר -

 ישיר -

 בבית דואר -
 2.1.1.1 דקה ראשונה או

 חלק ממנה

 2.1.1.2 כל דקה נוספת

 2.1 בחיוג

2.1.1 

 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

 2.1.2 באמצעי בזק

 2.1.2.1 דקה ראשונה או
 חלק ממנה 10.10 14.20

 2.1.2.2 כל דקה נוספת 4.60 7.00

 במזומן או
 בכרטיס אשראי

 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

 2.2 באמצעות מרכז ן -

 2.2.1 בבית דואר -

 2.2.1.1 שלוש דקות ראשונות
 או חלק מהן 27.30 37.50
 2.2.1.2 כל דקה נוספת 6.10 9.00

 2.2.2 באמצעי בזק -
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 הערות
 התשלום בשקלים

 חדשים
ת ו ר י ש י ה ט ר  פ

 עד הכמות
 הפרבית

 בקזומן או
 ייס

 במזומן או
 בו:רטים
 אשראי

31.70 

7.00 

22.80 

4.60 

 2.2.2.1 שלוש דקות ראשונות
 או חלק מהן

 2.2.2.2 כל דקה נוטפת

 2.3 על שירות באמצעי בזק כאמור בפרטי משנה
 2.1.2 ו-2.2.2 - תוספת של 1.50 לחיוב

 חשבון הטלפון

 3. קבלת מסר להעברה בפקסימילה

 מסמך
 אחר

 מסמך המכיל
 רק מלים כתובות
 להקלדה על ידי

 פקיד הדואר

17.00 
8.50 

17.00 
8.50 

17.00 
8.50 

14.00 
7.00 

12.30 
5.50 

17.00 
8.40 

18.40 

 קובץ התקנות 5622, כיה באלול התשנ

 מסר שנתקבל למשלוח בבית דואר
 למסירה עד ציוד קצה שבסען הנמען

 או עד בית דואר -
3.1 

 3.1.1 לאירופה

 3.1.1.1 עמוד ראשו ן
 3.1.1.2 כל עמוד נ וסף

 3.1.2 לארצות הברית וקנדה

 3.1.2.1 עמוד ראשו ן
 3.1.2.2 כל עמוד נוסף

 3.1.3 לשאר הארצות

 3.1.3.1 עמוד ראשו ן
 3.1.3.2 כל עמוד נוסף

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

 3.2.1 עמוד ראשו ן
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 התשלום בשקלים הערות
 חדשים

ת ו ר י ש י ה ט ר  פ

 3.2.2 כל עמוד נוסף 13.50

 בח> וב
 חשבו ן
 הטלפו ן

 או בכרטיס
 אשראי

 מסמך המכיל מסמך
 רק מלים כתובות אחר

 להקלדה על ידי
 פקיד הדואר

 מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק
 למסירה עד ציוד קצה שבמען הנמען

 או עד בית דואר -
3.3 

 3.3.1 לאירופה

14.00 
6.90 

11.30 
5.60 

 3.3.1.1 עמוד ראשו ן
 3.3.1.2 כל עמוד נוסף

 3.3.2 לארצות הברית וקנדה

14.00 
6.90 

9.80 
4.30 

 3.3.2.1 עמוד ראשו ן
 3.3.2.2 כל עמוד נוסף

 3.3.3 לשאר הארצות

 בחי וב
 חשבו ן
 הטלפו ן

 או בכרטי
 אשראי

14.00 
6.90 

14.00 
6.90 

17.00 

12.20 

5.00 

5.00 

 3.3.3.1 עמוד ראשון
 3.3.3.2 כל עמוד נוסף
 3.4 מסר שנתקבל למשלוח• באמצעי בזק

 למסירה לידי הנמען - לכל הארצות

 3.4.1 עמוד ראשו ן

 3.4.2 כל עמוד נוסף

 3.5 על טירות באמצעי בזק כאמור בפרטי משנה
 3.3 ו-3.4 - תוספת של 1.50 שקליס חדשים

 לחיוב חשבו ן הטלפון

 הכנת העתק של מסר ־ לכל מסר

 מסר שלא הועבר לנמען בשל מען שגוי

.4 

.5 

י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש

 שרת התקשורת

 כ״ד באלול התשנ״ד (31 באוגוסט 1994)
 (חמ 168!;-3)
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 תקנות רשות הדואר (דרבי השירות הבולאי)(תיקון), התשנ״ד-^99 ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 51(ב) ו־126(א) לחוק רשות הדואר, התשמ״ו-1986י, ובאישור

 ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 החלפת התוספת 1. בתקנות רשות הדואר (דרכי השירות הבולאי), התשמ״ז-21987, במקום התוססת יבוא:

 ״תוספת

 (תקנה 25)

 התשלום בשקלים חדשים

 ו. הכנת החומר הבולאי, אריזתו וניהול חשבון 4.10

 2. מעטפת יום ראשון, נוסף לערך הנקוב של הבול המודבק עליה 0.65

 3. מעטפה שהוטבעה עליה חותמת לציון מאורע או להפצת סיסמה

 או אמרה, נוסף לערך הנקוב על הבול המודבק עליה 65,נ

 2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ״ה באלול התשנ״ד (1 בספטמבר 1994).

ו ל ת א י מ ל ו  ש

 שרת התקשורת

 ׳׳ו

 כ״ד באלול התשנ״ר (31 באוגוסט 1994)

 (חמ 5-2168)

 תחילה

 סייח התשמ״ו, עמי 79: התשנ״ד, עמי 36 ועמי 39.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1064: התשנ״ד, עמי 192.
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