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 תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק),
 התשנ״ה-995ד

ן - להל ) י 1986 - ו ו לחוק רשוח הדואר, התשמ״ 26 ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים ד3(א) ו

ות אלה: נה תקנ עדת הכלכלה של הכנסת, אגי מתקי ו  החוק), באישור שר האוצר ו

ה בשיעור הי ם שיוטל על כל אחד משירותי רשות הדואר המפורטים בתוספת י  1 . התשלו

 שנקבע לצד אותו שירות.

ת לפי סעיף 37(א) לחוק),  2. תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשו
2 - בטלות. 1994 ״ד-  התשנ

ם י״ז באדר ב׳ התשנ״ה (19 במרס 1995). ו  3. תחילתן של תקנות אלה בי

 תשלומים בעד
 שירותי רשות

 הדואר

 ביטול

 תחילה

 תוספת
 (תקנה 1)

ות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף ת שבתוספת לתקנ  ההגדרו

. ן י לו על תקנות אלה, לפי הענ , יחו ג ו 9 95 ״ה-  37(ג) לחוק), התשנ

 חלק א׳: משלוח דברי דואר בארץ

 התשלום בשקלים
 חדשים הערות

 פרטי השירות

1.00 

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

 1.1 עד 20 גרם

 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 0.87

 1.2.2 מ-10,001 עד 50,000
 יחידות נוספות 0.84

 1.2.3 מ- 50,001 יחידות עד 100,000
 יחידות נוספות 0,82

 1.2.4 מ-100,001 יחידות עד 500,000
 יחידות נוספות 0.78

 1.2.5 מ-500,001 יחידות עד 1,000,000
 יחידות נוספות 0.76

 ס״ח התשמ״ו, עמי 79; התשנ׳׳ד, עמי 36 ועמי 9ג.
 ק״ת התשנ׳׳ד, עמי 1320,
 ק״ת התשנ״ה, עמי 1247.
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 פרסי השירות התשלום בשקלים
 חדש-ים הערות

 1.2.6 מ-1,000,001 >ח>דות עד 1,500,000
 יחידות נוספות • 0.74

 1.2.7 מ-1,500,001 יחידות עד 2,000,000
 יחידות נוספות 0.72

 1.2.8 לכל יחידה נוספת על 2,000,000 0.70

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

 20 גרם -

 1.3.1 עד 3,000 יחידות ראשונות 0.79

 1.3.2 מ-3,001 יחידות עד 10,000
 יחידות נוספות 0.69

 1.3.3 מ־ 10,001 יחידות עד 50,000
 יחידות נוספות 0.65

 1.3.4 מ-50,001 יחידות עד 100,000
 יחידות נוספות 0.62

 1.3.5 מ-100,001 יחידות עד 200,000
 יחידות נוספות 0.59

 1.3.6 מ-200,001 יחידות עד 500,000
 יחידות נוספות 0.57

 1.3.7 מ-500,001 יחידות עד 1,000,000
 יחידות נוספות 0.55

 1.3.8 לכל יחידה נוספת על 1,000,000 0.53

 1.4 מסוג רגיל פרסומי המכיל תגוביינה -
 במשלוח אחד או בצבירה חדשית, לפי

 בחירת השולח - כל יחידה עד 20 גרם -

 1.4.1 עד 3,000 יחידות ראשונות 0.75

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

 1.4.3 מ-10,001 יחידות עד 50,000
 יחידות נוספות 0.62

 1.4.4 מ-50,001 יחידות עד 100,000
 יחידות נוספות 0.59
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 התשלום בשקלים
 חדשים הערות

 פרטי השירות

0.56 

0.55 

0.53 

0.52 

 1.4.5 מ-100,001 יחידות עד 200,000
 יחידות נוספות

 1.4.6 מ-200,001 יחידות עד 500,000
 יחידות נוספות

 1.4.7 מ-500,001 יחידות עד 1,000,000
 יחידות נוספות

 1.4.8 לכל יחידה נוספת על 1,000,000

0.93 

0.91 
0.85 

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

 1.5.1 מ-3,000 יחידות עד 5,000
 יחידות ראשונות

 1.5.2 מ-5,001 יחידות עד 10,000
 יחידות נוספות

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

ספת על 50,000 0.81 ו  1.5.4 לכל יחידה נ

 במזומן
 או בכרטיס

 אשראי

 בחי וב
 חשבו ן

 הטלפון או
 בכרט י ס
 אשראי

16.50 

16.50 

 משלוח מברק מסוג רגיל - קבלת המברק
 להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת

 מברקים - עד 10 מברקים בדיוור -

 2.1 בבית דואר - 10 המלים
 הראשו נ ות או חלק מה ן

 2.2 באמצעי בזק - 10 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 2.3 כל מלה נוספת 0.10

 2.4 על שירות באמצעי בזק
 כאמור בפרט 2.2 - תוספת של 1.60
 שקלים חדשים לחיוב חשבון הטלפון
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 התשלום בשקלים
 חדשים הערות

 פרמי השירות

6.80 

8.40 

 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

8.10 

10.00 

 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

לארץ ץ־  חלק בי: משלוח דברי דואר לחו

1.20 

 1. משלוח מכתב בדרך הים והיבשה, שמשקלו -

 1.1 עד 20 גרם

 1.2 למעלה מ-20 גרם עד 50 גרם 1.70

 1.3 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 2.20

 1.4 למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם 4.60

1.20 

 2. משלוח צרור בדרך הים והיבשה, שמשקלו

 2.1 עד 20 גרם

 2.2 למעלה מ-20 גרם עד 50 גרם 1.70

 2.3 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 2.20
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 התשלום בשקלים
 חדשים הערות

 פרטי השירות

 2.4 למעלה מ־100 גרם עד 250 גרם 4.60

 2.5 למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם 8.30

 3. משלוח אי גרת אויר 1.10

 במזומן
 או בכרטיס

 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

23.20 

21.00 

 משלוח מברק מסוג רגיל - קבלת המברק
 להעברה לנמען בשירות רגיל של מסירת
 מברקים - לאירופה או לארצות הברית -

 בדיוור של עד 10 מברקים -

 4.1 בבית דואר - 7 המלים
 הראשונות או חלק מהן

.4 

 באמצעי בזק - 7 המלים
 הראשונות הראשונות או

 או חלק מהן

4.2 

 4.3 כל מלה נוספת 1.10

 4.4 על שירות באמצעי בזק כאמור
 בפרט 4.2 - תוספת של 1.60 שקלים

 חדשים לחיוב חשבון הטלפון

 י״ג באדר ב׳ ההשנ״ה (15 במרס 1995)

י נ ו ל ת א י מ ל ו  >חמ 2168-ג< ש

 שרת התקשורת
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 תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לטי סעיף ד3(ג) לחוק),
 התשנ״ה-1995

ן - להל ) י 1986 - ו 26ו לחוק רשות הדואר, התשמ״ ־  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 37(0 ו

ת עם שר האוצר, אני מתקינה תקנות אלה: עצו י  החוק), בהתי

ר עו ה בשי הי ם שיוטל על כל אחד משירותי רשוח הדואר המפורטים בתוספת י  1 . התשלו

 שנקבע לצד אותו שירות.

 2. תקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף 37(0 לחוק),

2 - בטלות. 1994 ״ד-  התשנ

ם י״ז באדר ב׳ התשנ״ה (9 ו במרס 1995). תחילה ו  ל:. חחילתן של תקנות אלה בי

 תוספת

 (תקנה ו)

 חלק אי: כללי

ו _ הגדרות  ו. בתוספת ז

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

ת ומשקלה עד ס2 ק״ג: לו לה הנשלחת בדואר חבי  ״חבילה״ - חבי

ם אלה בשעת ימים בהם תנאי לארץ ומחקי ץ־ ם לחו ם הנשלחי ״ - מכתבי מי לאו ־ ן  ״כמותי בי

 דיוורם:

ור הוא של למעלה מ־000,ו מכתבים: ו  (1) הדי

מ: הם של המכחבי תי ו ד ת במי דו  (2) אחי

ן קביעת התשלום: י תה קבוצת משקל, לענ ם לאו כי י ם שי  (3) כל המכתבי

ם, ן קביעת התשלו י ם לאותה קבוצת ארצות היעד, לענ כי י ם שי  (4) כל המכתבי

ים לפי ארצוה היעד-, נ י י  וממו

אר לפני ת הדו כר שאישר פקיד בי עד לביול, מודפס סימן ההי ו  (5) במקום המי

וור:  הדי

ימים לארץ בשירות מהיר ומתקי ץ־ ם להו מי מהיר״ - דברי דואר הנשלחי ךלאו י  ״כמותי ב

ם אלה בשעת דיוורם: הם תנאי  ב

ו יחידוח; 0 ר הוא של למעלה מ־ ו ו  (ו) הדי

הן של היחידות•, תי דו ת במי דו  (2) אחי

ם; ן קביעת התשלו י ת לאותה קבוצת משקל, לענ כו י ת שי ו ד חי  (3) כל הי

ם, ן קביעת התשלו י כות לאותה קבוצת ארצות היעד, לענ י ת שי דו חי  (4) כל הי

ות לפי ארצות היעד: נ י י  וממו

אר לפני ת הדו כר שאישר פקיד בי עד לביול, מודפס סימן ההי ו  (5) במקום המי

וור;  הדי

 1 ס״ת התשמ״ו, עמי 79; התשנ״ר, עמי 36 ועמי 39.

 י ק״ת התשנ״ד, עמי 1324.

 תשלומים בעד
 שירותי רשות

 הדואר

 ביטול
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מים י ם בארץ, ומתקי ת ומברקים, הנשלחי לו נים, חבי ך - דברי דואר, למעט עלו י י ו  ״במותי ממ

ם אלה בשעת דיוורם: אי הם הנ  ב

ת מזערית כנקוב להלן לצד בל סוג: ת בכמו דו חי ר הוא, בכל משלוח, של י ו ו י  (ו) הד

 בכל משלוח, זולת פרסומי -

 (א) סוג רגיל - 5,000

 (ב) סוג חריג - 1,000

וחד - 50,000  (ג) סוג מי

 במשלוח פרסומי -

 (א) סוג רגיל - 1,000

 (ב) סוג חריג - 1,000

וחד - 10,000;  (ג) סוג מי

דות: הן של היחי תי דו ת במי דו  (2) אחי

תה קבוצת משקל, לעגין קביעת התשלום; ת לאו כו י ת שי ו ד חי  (3) כל הי

ת ו ד חי ר הי בלבד ששיעו ות לפי סדר רץ שלו, ו נ י י ת נושאות מיקוד וממו ו ד חי  (4) הי

ו במשלוח: עלה על % ושאות מיקוד שגוי לא י ן נושאות מיקוד או הנ נ  שאי

אר לפגי ת הדו כר שאישר פקיד בי ול, מודפס סימן ההי עד לבי ו  (5) במקום המי

ור. ו  הדי

אר בעד ו יה או איגרת שהנמען ביקש לשלם את דמי הד ינה״ - מכתב, גלו  ״כמותי תגובי

ם אלה: אי ימו תנ בלבד שהתקי חם ו  משלו

לה על 20 גרם; ו עו נ גרת אי יה או האי לו  (1) המבחב הוא מסוג רגיל ומשקל הג

ת לפחות; ו ד חי רה חודשית, היא של 3,000 י ת הנשלחת לנמען, בצבי  (2) הבמו

י דמי ד כ י אר המע כר שאישר פקיד הדו עד לביול, מודפס סימן ההי ו  (3) במקום המי

די הנמען;  הדואר משולמים בי

ורים״ - כולל: ו רים לעי  ״בחבים ואבז

יל או בכתב בולט אחר-,  חומר קריאה בכתב ברי

ורים; ו ם להדפסת חומר קריאה לעי חדי ו ח מי ו נ ו  גלי

 מפות תבליט:

יל ואבזריהן׳, בה להדפסה בכתב ברי ת כתי ו נ ו  מכ

בה רגיל ר כתי בה במכשי ל בחרט או לכתי י בת כתב ברי חות לכתי לו  מסגרות ו

 ואבזריהם:

בה בכתב ברייל-, ד לכתי מו  עזרי לי

יצורם: ורים, ומסגרות לי ו ם לעי חדי ו ד למתמטיקה, מי מו  עזרי לי

 תקליטים וסרטים מגנטיים;

י ברייל; דדי זמן עם סימנ מו ם ו י נ  שעו

 גלופות להדפםתם של כתבי ברייל;

ורים; ו ם לשימוש עי דה ושקילה מותאמי  מכשירי עבודה, מדי

ורים; ו ם לעי חדי ו חות שרטוט מי  לו

כה;  מקלות הלי

וורים; ה לכלבי עי חי ת הנ  רתמו
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רות לאיסוף דברי ענתה לבקשתו בכתב למתן שי רותים מהירים״ - מי שהרשות נ  ״מנוי שי

חם ר או משלו ח מהי רו ם קבועים מראש או לפי קריאה, לשם מםירחם בשי עדי  דואר במו

י ו ת במסוף מוצא או איסופם במען המנ לו ם או חבי  בדרך אחרת ובן שירות לקבלת מבחבי

י מהיר: נ ו ר י ע ך י  לשם משלוחם בשירות ב

ן קבלה או מסירה של י אר לענ ך הדו  ״מסוף מוצא״ או ״מסוף יעד״ - מקום שנקבע במדרי

י מהיר; נ ו ר עי ־ ן י רות ב ת למשלוח בשי לו ם או חבי  מכתבי

לי לתו בוטח, לפי בקשת השולח, וששיעור תגמו  ״משלוח מבוטח״ - דבר דואר שערך תכו

ומם של ו ולא למעלה מ־25,000 שקלים חדשים, בכפוף לקי י ו גבל כדי שו ו מו  הביטוח לגבי

ם אלה: אי  תנ

נה רישום;  (1) קבלת דבר הדואר למשלוח טעו

לה: ר על ערך התכו  (2) השולח הצהי

 (3) דבר הדואר אבד או נגנב כולו;

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

עד מסירתו אר למשלוח ו ר נגרמו לאחר קבלת דבר הדו בה כאמו י נ  (5) האבדן או הג

עד למסירה: ו  לנמען או במען המי

כי החקירה לגבי גורלו של דבר הדואר; ימה את הלי  (6) הרשות סי

ם אלה בשעת דיוורן: ימים בהן תנאי ת שמתקי לו ת כמותי״ - חבי לו  ״סוג חבי

10 חבילות; א של למעלה מ־ ר הו ו ו  (1) הדי

אר לפני ת הדו י כר שאישר פקיד ב עד לביול, מודפס סימן ההי ו  (2) במקום המי

 הדיוור-,

 (3) במשלוח בארץ -

ות למען אזרחי; ענ ת ממו לו  (א) החבי

ם שטח השיפוט של הרשות המקומית ממנה ת - בולן לתחו ו ענ ת ממו לו י  (ב) החב

ת ם שטח השיפוט של אותה הרשו  הן נשלחות, או כולן מחוץ לתחו

 המקומית:

 (4) במשלוח לחוץ לארץ -

ם, עה התשלו ן קבי י עד, לענ ות לאותה קבוצת ארצות הי ענ ת ממו לו  כל החבי

עד; ות לפי ארצות הי נ י י  וממו

ם נ דוגמה מסחרית, שאי ו רשום ברשות) ו נ ן שאי ת עיתו לרבו ס(  ״סוג חריג״ - מכתב, דבר דפו

 מסוג רגיל או מיוחד;

גמה מסחרית, דו ו רשום ברשות) ו נ ן שאי וחד״ - מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתו  ״סוג מי

ימים ן, ושמתקי י י תי ממו 30 גרם, במשלוח כמו 20 גרם ולא יותר מ־  שמשקלם למעלה מ־

ם 2 עד 7 של סוג רגיל;  בהם הגאי

ם אלה בשעת אי ימים בהם תנ לקים בארץ ומחקי ם המחו י נ ״ - עלו ם במוחי י נ ו  ׳סוג על

 מסירחם לחלוקה:

נים: ת מזערית - 3,000 עלו  (1) כמו

ים: נ הם של העלו תי ו ד ת במי דו  (2) אחי

ן קביעת התשלום; י תה קבוצת משקל, לענ ם לאו כי י ם שי י נ ו  (3) בל העל
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גמה מסחרית, דו ו רשום ברשות) ו נ ן שאי  ״סוג רגיל״ - מכתב, דבר דפוס (לרבות עיתו

ם אלה בשעת דיוורם: אי ימים בהם הנ  שמתקי

 (ו) המשקל - עד 20 גרם;

בי - עד 5 מ״מ:  (2) העו

ה - י זה - במעטפה מלבנ  (3) הארי

דה מזערית: x 140 90 מ״מ  מי

דה מרביח: X 235 120 מ״מ,  מי

א לפחות 1.4 מרוחבה; ח האלה אורכה של המעטפה הו דו ם המי  ובלבד שבתחו

ם מסוג נ ם שאי חי ו זוהר, במשלו נ ר שאי יה מנייר, בגוון בהי  (4) המעטפה אטומה ועשו

הי ממניין בלבד:  כמו

כה או ללא סי הדבקחו בדבק( י קיפול החפי בגב המעטפה ו ד י ־ ל  (5) המעטפה סגורה ע

 חפץ מחכחי אחר);

ור, רשום או מודפס על פני המעטפה ו גע לסדרי הדי ו  (6) המען וכל דבר אחר הנ

ת של י מנ  במקביל לקו אורכה, במלבן הנמצא במרחק מרבי של 140 מ״מ מהצלע הי

20 מ״מ ־ ה של המעטפה ו נ ו י  המעטפה ובמרחק מזערי של 40 מ״מ מהצלע העל

ך ית של המעטפה: רישום המען עליה, כאמור במדרי מנ הי ה ו נ  מהצלע התחחו

 הדואר:

ם עדי ו י של המעטפה מי ה באורך של 74 מ״מ מן הצד הימנ נ ו י  (7) שולי הצלע העל

ל שיהא בה ם לעי י י ו ם המנ אי ימים בה התנ ל בלבד; מותר למעטפה שמתקי ו  לבי

 חלון, ובלבד -

ו תי ן אחד בלבד סגור בשמשה שקופה נטולת צבע, ושצלעו  (א) שיש בה חלו

ח המעטפה: לות לצלעו  מקבי

דבקח במלואה בפגים המעטפה ללא גלים;  (ב) השמשה מו

נו חורג אל שולי המעטפה שרוחבם כלהלן: ן אי  (ג) מיקום החלו

40 מ״מ: ה - לא פחות מ־ נ ו י  שולי הצלע העל

15 מ״מ-, ת - לא פחות מ־  שולי יחר הצלעו

אי 6; ן ממוקם כאמור בתנ  (ד) המען הרשום הנשקף מבעד לחלו

דה מרבית של 279 מ״מ X 210 מ״מ, לפי ח או עד מי ו ב  ״עמוד״ - עד עשרים שורות כתו

 הענין:

תי ח כמו ם ומברקים, במשלו י נ תו נים, כתבי עת, עי  ״פרסומי״ - דברי דואר, למעט חבילות, עלו

ד או חי ל רק פרסום של שירות, של מוצר, של י י ם מכ כנ  ממויין, שלפי הצהרת השולח, תו

י לנמען ד חו חו משלוח ואין בו מסר אישי או כל פרט י ם באו י מענ  של גוף, זהה לכל הנ

ך לפרטי המען ם בסמו די לנמען הרשו חו י ו או פרט מזהה י יים, זולת שמו, עיסוקו, מענ  מסו

מ לח כמםכי וג זה, יראו את השו ו ן משלוח דברי דואר לפי סי י  או על המעטפה: לענ

 לפתיחת דברי הדואר לשם בדיקת תוכנם-,

 ״צבירה חודשית״ -

ם בעדם, לתקופה של ו , לשם קביעת התשל  (א) צבירה של דברי דואר מסוג כמותי

ן שלו לח ביקש צבירה כאמור בעת המשלוח הראשו  חודש ימים, ובלבד שהשו

יעשה בעת כל משלוח דש י לת החו  בחודש: מנין דברי דואר שנצברו מתחי

 כלהלן -
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ח לאותה קבוצת בו י ת השי דו חי ן - על ידי צירוף בל הי י י תי ממו  (ו) כמו

וחד במגין אחד ומסוג י חריג מי ן קביעת התשלום, מסוג רגיל ו י  משקל, לענ

נה, פרסומי י בי ל תגו י ן נוסף לפי פרסומי המכ ו ן מי י י ן אחר, כשהכל ממו י  במנ

נו פרסומי כלל; נה ושאי י בי ו ל תג ו מכי נ  שאי

חה ם לאו כי י ם השי י נ ו ם במותי - על ידי צירוף כל העל י נ ו  (2) סוג על

ד לפי ן מיון נוסף עו י י ן קביעת התשלום, כשהכל ממו י  קבוצת משקל לענ

י חלוקה בלבד או משלוח לכל מען; ם במרכז  משלוח לתאי

ת שמסר השולח דו חי י מהיר - על ידי צירוף כל הי נ ו ר עי ־ ן רוח בי  (3) שי

ותר מ־10 ח י  למשלוח בחודש האמור ובלבד שבכל חודש נמסרו למשלו

ת והשולח שילם דמי רישום צבירה; לו ם או חבי  מכתבי

ם בעדם, ובלבד נה לשם קביעת התשלו י בי ו  (ב) צבירה של דברי דואר מסוג כמותי תג

יעשה עד הזמנה השירות: מנין דברי הדואר י  שהשולח ביקש צבירה כאמור במו

ום רות וסופה בי מנה השי עד הז לתה במו  לגבי תקופה של חודש ימים שתחי

ום ההזמנה;  שמספרו בחודש כמספר י

ת הנמסרים לו י ם או חב י מהיר״ - העברה מהירה וישירה של מכתבי נ ו ר עי ־ ן  ישימה בי

ם שבע והנמסרי ־ ב, חיפה או באר אבי ם ירושלים, תל־  למשלוח במסוף מוצא באחת מהערי

ם כאמור: עד בכל אחה מהערי  לנמען במסוף י

די ם בי למי לה או דבר דואר אשר דמי הדואר בעד משלוחם משו ינה״ - חבי  ׳הגובי

 הנמען:

ב וחיפה בצירוף י אב ־ ם ירושלים, תל  ׳ונחום האזור״ - תחום השיפוט של כל אחת מן הערי

ם עם אחת מערים אלה. בלי ו יות מקומיות או ישובים הג  תחום השיפוט של רשו

א ע בעדם, הי ם הקבו ן שיעור התשלו י ם להלן, לענ י י ו רותים המנ ת בשי ת המרבי  2. הבמו

 כמפורט לצדם:

 הכמות המרבית
 השירות בכל דיוור

ח לו ח 250 חבי לו רוה רגיל של העברת חבי לה בשי  (1) משלוח חבי

 (2) שירותי תברוקה 0ו מברקים או מסרים

ת דו חי ם 250 י רי רותים מהי  (3) שי

רות שיש בו צבירה רותים מהירים, מנוי שירותי תברוקה או בשי י שי ו  ואולם, לגבי מנ

ל חודש (להלן י ת שנשלחו ב דו חי ת לפי צירוף כלל הי ת המרבי  דוודשית, תחושב הכמו

ת המרבית)׳׳.  בתוספת זו - הכמו

 * הערה: פרטים לענין שיעור התשלום בעד השירותים האמורים בתקנה 2 בכמות העולה על המפורט בה
 ניתן לקבל בבתי הדואר.
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 חלק בי: שירותים בארץ

רים ושירותי הבדוקה : העברת דברי דואר, למעט שירותים מהי  סימן אי

 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרם׳ השירות

1.80 
2.60 
3.40 

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

 !.1 מסוג חריג -
 1.1.1 עד 100 גרם

 1.1.2 למעלה מ-100 גרם עד 500 גרם
 1.1.3 למעלה מ-500 גרם עד 1,000 גרס
 1.2 מסוג חריג במותי ממויין - במשלוח אחד
 או בצבירה חדשית, לפי בחירת השולח -

 כל יחידה שמשקלה -

 עד מ- מ- מ- מ- מ- מ- מ- לכל
 10,000 10.001 50,001 100,001 200,001 500,001 1,000,001 1,500,001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד עד עד נ וספת

 ראשו נות 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 2,000,000

 נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות

0.72 

0.76 

0.80 

0.74 

0.78 

0.82 

0.76 

0.81 

0.87 

0.80 

0.85 

0.93 

0.83 0.96 

0.93 

1.00 

1.03 

1.11 

1.09 1.18 1.28 

1.17 1.27 1.34 

1.18 1.28 1.35 

1.2.1 
 עד 50
 גרם

1.2.2 
 למעלה
 מ-50
 גרם
 עד
75 
 גרם

1.2.3 
 למעלה
 מ-75
 עד
100 
 גרם
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 התשלום בשקלים
 פרטי הטירות הדסים

 עד מ- מ- מ- מ- מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 100,001 200,001 500,001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד נ וספת

 ראשו נות 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 1,000,000

 נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות

1.2.4 
 למעלה
100-« 
 ,;רם
 ולד
150 

 גרם 1.54 1.43 1.31 1.27 1.23 1.22 1.21
1.2.5 
 למעלה
 מ-150
 גרם
 עד

200 
 גרם 1.72 1.60 1.47 1.40 1.38 1.36 1.34

1.2.6 
 למעלה
 מ-200
 גרם
 עד
250 

 גרם 1.90 1.76 1.64 1.53 1.51 1.49 1.48
1.2.7 
 למעלה
 מ-250
 גרם
 עד
300 

 גרם 1.95 1.80 1.68 1.57 1.55 1.53 1.51
1.2.8 
 למעלה
 מ-300
 גרם
 עד
350 

 גרם 1.99 1.86 1.72 1.61 1.60 1.59 1.58

1-58 1.60 1.62 1.65 1.75 1.90 2.03 

1.2.9 
 למעלה
 מ-350
 גרס
 עד
400 
 גרם
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 התשלום בשקלים
 תדשים

 פרטי השירות

 עד מ- ס- מ- מ- מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 100,001 200,001 500,001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד נ וספת

 ראשו נות 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 1,000,000

 נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות

1.2.10 
 למעלה
 מ-400
 גרס
 עד
500 

 גרם 2.06 1.93 1.79 1.68 1.66 1.64 1.62

 עד מ- מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 יחידה
 יחידות עד עד נ וספת

 ראשו נות 50,000 100,000 על
 יחידות יחידות 100,000

 נ וספות נ וספות

2.37 2.54 2.70 2.87 
 למעלה
 מ-500
 גרם
 עד

1,000 

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

 עד מ- מ-' מ- מ- מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 100,001 200,001 500,001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד נ וספת

 ראשו נות 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 1,000,000

 נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות ג וספות

0.65 0.69 0.72 0.76 0.85 0.92 1.02 
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

 עד מ- מ- 0- מ- מ- לבל
 10.000 10,001 50,001 100,001 200,001 500.001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד נוספת

 ראשו נות 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000.000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 1.000.000

 נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות ג וספות

0.82 0.84 0.90 0.96 1.01 1.07 1.10 

1.3.2' 
 למעלה
50-1= 
 גרס
 עד
100 
 גרם

1.3.3 
 למעלה
 מ-100
 גרם
 עד
150 

 גרם 1.43 1.35 1.20 1.11 1.09 1.07 1.06

1.3.4 
 למעלה
 מ-150
 גרם
 עד
200 

 גרם 1.54 1.41 1.24 1.15 1.13 1.11 1.09
1.3.5 
 למעלה
 מ-200
 גרם
 עד
250 

 גרם 1.65 1.46 1.29 1.19 1.16 1.14 1.11

1.18 1.20 1.22 1.24 1.39 1.60 1.75 

1.3.6 
 למעלו
 מ־50:
 גרם
 עד
300 
 גרם

1.31 1.33 1.35 1.37 1.52 1.71 1.86 

1.3.7 
 למעלה
 מ-300
 גרם
 עד
350 
 גרם
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרסי השירות

 עד מ- מ- מ- מ מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 100.001 ! 200,00 500,001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד נ וספת

 ראשו נ ו ת 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 1,000,000

 נ וספות נ וספות נ וספות נוספות נ וספות

1.41 1.43 1.46 

1.41 1.48 1.53 

1.48 1.62 1.79 1.93 

1.58 1.73 1.88 2.00 

1.3.8 
 למעלה
 מ-350
 גר•
 עד
400 
 גרם

1.3.9 
 למעלה
 מ-400
 גרם
 עד
500 
 גרם

 עד מ- מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 יחידה
 יחידות עד עד נ וספת

 ראשו נות 50,000 100,000 על
 יחידות יחידות 100,000

 נ וספות נ וספות

2.04 2.18 2.32 2.47 

1.3.10 
 למעלה
 מ-500
 גרם עד
1,000 
 גרם

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

 השולח - כל יחידה שמשקלה -
1.4 

 עד מ- מ- מ- מ מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 100,001 ! 200,00 500.001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד נ וספת

 ראשו נות 50,000 100,000 200,000 500,000 1,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 1,000,000

 נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות

1.4.1 
 עד 50

 גרם 0.97 0.88 0.81 0.72 0.69 0.66 0.63
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 התשלום נסקלים
 פרטי המירות חדשים

 עד מ- מ- ס- מ- מ- לכל
 10,000 10,001 50.001 100,001 200,001 500,001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד . נוספת

 ראשו נות 50,000 100.000 200,000 500,000 1,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 1,000,000

 נוספות נ וספות נוספות נ וספות נ וספות

1.4.;? 
 למעלה
 מ-50
 גרם
 !לד
100 

 גרם 1.04 1.01 0.96 0.91 0.87 0.81 0.79
1.4.3 
 למעלה
 מ-100
 גרם
 עד
150 
 1.36 1.29 1.14 1.06 1.03 1.01 1.00 גרם

1.4.4 
 למעלה
 מ-150
 גרם
 עד

200 
 גרם 1.47 1.34 1.18 1.10 1.08 1.06 1.03

1.4.5 
 למעלה
 מ-200
 גרם
 עד

250 
 גרם 1.56 1.38 1.22 1.13 1.11 1.09 1.06

1.4.6 
 למעלה
 מ-250
 גרם
 עד

300 
 גרם 1.67 1.52 1.32 1.18 1.16 1.14 1-12

1.4.7 
 למעלה
 מ-300
 גרם
 עד
350 

 גרם 1.76 1.62 1.45 1.31 1.29 1.27 1-24
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 התסילום בשקל י 0
 חז־?י0

 פרטי הסירות

 עד 0- מ- מ- מ מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 100,001 ! 200,00 500,001 יחיד־ה
 יחידות עד עד עד עד נ וספת

 ראשו נ ות 50,000 100,000 200,000 500.000 1,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 1,000,000

 נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות נ וספות

1.4.8 
 למעלה
 מ־350
 גרם
 עד
400 

 גרם 1.84 1.71 1.54 1.40 1.38 1.36 1.34
1.4.9 
 למעלה
 מ-400
 גרם
 עד
500 

 גרם 1.91 1.78 1.65 1.51 1.46 1.40 1.34

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

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

 עד מ- מ- מ מ- מ- מ- לכל
 10,000 10,001 50,001 ! 100,00 500,001 1,000,001 1,500,001 יחידה
 יחידות עד עד עד עד עד עד נ וספת

 ראשו נ ו ת 50,000 100,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 על
 יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות יחידות 2,000,000

 ג וספות נ וספות נ וספות נ וספות ג וספות נ וספות

0.70 0.72 0.74 0.76 0.78 0.82 0.84 0.87 
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות הדש ים

 מסוג מיוחד פרסומי - במשלוח
 אחד או בצבירה חדשית, לפי
 בחירת השולח - כל יחידה
 שמשקלה למעלה מ-20 גרם

 עד 30 גרס -

1.6 

 עד מ-3,001 מ־10.001 מ-50,001 מ-100.001 מ-200,001 מ-500,001 לכל
 3.000 עד 10,000 עד 50,000 עד עד עד עד יחידה
 יחידות יחידות יחידות 100,000 200,000 500,000 1,000,000 ג וספת

 ראשו נות ג וספות נוספות יחידות יחידות יחידות יחידות על
 נ וספות נ וספות נ וספות ג וספות 1.000,000

0.53 0.55 0.57 0.59 0.62 0.65 0.69 0.79 

 מסוג מיוחד פרסומי המכיל
 תג וביינה - במשלוח אחד
 או בצבירה חדשית, לפי

 בחירת השולח - כל יחידה
 שמשקלה למעלה מ-20 גרם

 עד 30 גרם -

1.7 

 עד מ-3,001 מ-10,001 מ-50,001 100,001-0 מ-200,001 מ- לכל
 3,000 עד 10,000 עד 50,000 עד עד עד 500.001 יחידה
 יחידות יחידות יחידות 100,000 200,000 500,000 עד נ וספת

 ראשו נות נ וספות נוספות יחידות יחידות יחידות 1,000,000 על
 ג וספות נ וספות נ וספות יחידות 1,000,000

 נ וספות

0.52 0.53 0.55 0.56 0.59 0.62 0.65 0.75 

1.00 
 2. משלוח גלויה מודפסת או

 מאויירת שהפיקה הרשות, או
 משלוח איגרת

 למעלה
 מ-35,000

 עתו נ ים במשלוח
 עד

35,000 
 עתו נ ים במשלוח

 3. משלוח עתו ן הרשום ברשות
 כל יחידה -

0.73 0.73 
 3.1 לכל 100 גרם

 ראשונים או חלק מהם -

0.12 0.22 
 3.2 לכל 50 גרם נוספים

 או חלק מהם עד 300 גרם

0.12 0.20 
 3.3 לכל 50 גרם נוספים או

 חלק מהם למעלה מ-300 גרם
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 ללא תשלו•

0.14 

0.21 

0.31 

0.37 

0.43 

0.50 

0.51 

0.52 

0.54 

0.56 

0.08 

 4. משלוח כתבים ואבזרים לעוורים
 המיועדים לשימוש עוורים בלבד

 5. חלוקת עלו נים -
 5.1 בדיוור עד 3,000 יחידות -

 במשלוח שהעלו נ ים בו מיועדים לחלוקה -
 5.1.1 לכל מען, לרבות לתאי דואר ולתאי•
 במרכזי חלוקה - לא למעלה מ-100
 גרם לעלון - לכל עלון שמשקלו -

 5.1.1.1 עד 10 גרם
 5.1.1.2 למעלה מ-10 גר•

 עד 50 גרם
 5.1.1.3 למעלה מ-50 גר•

 עד 100 גרם

 5.1.2 לתאי דואר ולתאים במרכזי חלוקה
 בלבד - לכל עלון שמשקלו -

 5.1.2.1 למעלה מ־100 גרם עד
- 150 

 5.1.2.2 למעלה מ-150 גרם עד 200
 גרם -

 5.1.2.3 למעלה מ-200 גר• עד
- 250 

 5.1.2.4 למעלה מ-250 גר• עד 300
 גרם -

 5.1.2.5 למעלה מ-300 גרם עד
- 350 

 5.1.2.6 למעלה מ-350 גרם עד 400
 גרם -

 5.1.2.7 למעלה מ-400 גרם עד 500
 גרס -

 5.1.3 לתאים במרכזי חלוקה בלבד
 לכל עלו ן שמשקלו -
 5.1.3.1 עד 10 גרס
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

 5.1.3.2 למעלה מ-10 גרם
 עד 50 גרם 0.14

 5.1.3.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גרם 0.20

 5.1.3.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 150 גרם 0.26

 5.1.3.5 למעלה מ-150 גרם
 עד 200 גרם 0.32

 5.1.3.6 למעלה מ-200 גרם
 עד 250 גרם 0.37

 5.1.3.7 למעלה מ-250 גרם
 עד 300 גרם 0.40

 5.1.3.8 למעלה מ-300 גרם
 עד 350 גרס 0.43

 5.1.3.9 למעלה מ-350 גרם
 עד 400 גרם 0.46

 5.1.3.10 למעלה מ-400 גרם
 עד 500 גרם 0.50

 5.2 מסוג עלונים כמותי -
 בדיוור אחד או בצבירה חדשית, לפי בחירת השולח

 במשלוח שהעלו נ ים מיועדים בו לחלוקה -
 5.2.1 לכל מען, לרבות לתאי דואר ולתאים במרכזי חלוקה - לא למעלה מ-100 גרם

 לעלון - 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

 5.2.1.1 עד 10
 גרם 0.14 0.13 0.12 0.09 0.08

 5.2.1.2 למעלה
 מ-10

 גרם עד
 50 גר• 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17

 5.2.1.3 למעלה
 מ-50
 גרם

 עד 100
 גרם 0.31 0.28 0.26 0.24 0-22
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 5.2.2 לתאי דואר ולתאים במרכזי
 חלוקה בלבד - 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
 5.2.2.1 למעלה
 מ-100
 גרם עד

150 
 גרם - 0.37 0.34 0.31 0.27 0.24

 5.2.2.2 למעלה
 מ-150
 גרם עד

200 
 גרם - 0.43 0.39 0.35 0.31 0.26

 5.2.2.3 למעלה
 מ-200
 גרם עד

250 
 גרם - 0.50 0.44 0.39 0.34 0.27

 5.2.2.4 למעלה
 מ-250
 גרם עד

300 
 גרם - 0.51 0.45 0.40 0.35 0.28

 5.2.2.5 למעלה
 מ-300
 גרם עד

 350 גרם 0.52 0.46 0.41 0.36 0.30

 5.2.2.6 למעלה
 מ-350
 עד 400

 גרם ־ 0.54 0.47 0.42 0.37 0.32

 5.2.2.7 למעלה
 מ-400
 גרם עד

500 
 גרם - 0.56 0.50 0.44 0.39 0.34
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

 5.2.3 לתאים במרכזי חלוקה בלבד
 לכל עלו ן שמשקלו -

 עד 10,0000 לכל עלי!
 עלונים ראשונים גוםף מעל
10,000 

 5.2.3.1 עד 10 גרם 0.08 0.06

 5.2.3.2 למעלה מ-10
 גרם עד 50 גרם 0.14 0.12

 5.2.3.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גרם 0.20 0.16

 5.2.3.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 150 גרם 0.26 0.20

 5.2.3.5 למעלה מ-150 גרם
 עד 200 גרם 0.32 0.25

 5.2.3.6 למעלה מ-200 גרם
 עד 250 גרם 0.37 0-31

 5.2.3.7 למעלה מ-250 גרם
 עד 300 גרם 0.40 0.34

 .5.2.3 למעלה מ-300 גרם
 עד 350 גרס 0.43 0.37

 5.2.3.9 למעלה מ-350 גרם
 עד 400 גרם 0.46 0.41

 5.2.3.10 למעלה מ-400 גרם
 עד 500 גרם 0.50 0.44
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 משקל כל חבילה
 6. משלוח חבילות - בדיוור העולה על חבילה

 אחת - כל חבילה* -

 למעלה
 מ-1 ק״ג

 עד 1
 ק" ג

8.40 6.80 
 למען של דואר צבאי -
 עד הכמות המרבית -

10.00 8.10 
 לכל מען אחר בארץ

- בדיוור עד 10 חבילות -

 מספר חב לות בכל דיוור

 משלוח מסוג
 חבילות כמותי -

 למעלה מ-100 חבילות
 עד הכמות המרבית

 מ-10
 חבילות

 למעלה
 עד 100

 עד 1 למעלה
 ק"ג מ-1 ק" ג

 למעלה
 מ-1 ק״ג

 עד 1
 ק״ג

7.00 5.30 8.10 5.90 

 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 ק" ג מ-1 ק״ג

8.00 6.60 9.40 7.30 

 6.3.2 מחוץ לשטח השיפוט של
 הרשות המקומית שממנה

 נשלחה החבילה -
 לבל חבילה -

 * התשלום בעד משלוח מברק רגיל נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד שירותי הרשות לפי סעיף
 7ג(א) לחוק), התשנ״ד-31995.

 5 ק״ת התשנ״ה, עמי 242ו.
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירית חדשים

 סימן בי: שירותים מהירים

 תשלום לפי יעדים
 מחוץ לשטח
 השיפוט של

 רשות מקומית
 או מחוץ
 לא ז ור

 בתחום
 האז ור

 בתחום שטח
 השיפוט של

 רשות מקומית

 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 8.50 10.30 14.60

 7.1.2 למעלה מ-1 ק" נ
 עד 20 ק״ג 11.20 16.70 19.00

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

 7.2.1 עד 1 ק״ג 7.30 9.30 12.90
 7.2.2 למעלה מ-1 ק"ג

 עד 20 ק״ג 9.90 13.20 17.90

 7.3 למעלה מ-100 דברי
 דואר עד הכמות המרבית

 בכל דיוור -
 לכל דבר דואר שמשקלו -

 7.3.1 עי 1 ק״ג 6.40 8.20 11.40
 7.3.2 למעלה מ-1 ק"ג

 עד 20 ק״ג 8.50 12.00 14.60
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרסי השירות

 8. שירות בין-עירוני מהיר -
 8.1 בדיוור עד 10 יחידות -

 לכל יחידה -

 8.1.1 מכתב 7.40
 8.1.2 חבילה 8.70

 8.2 למעלה מ-10 יחידות עד הכמות
 המרבית - בכל משלוח או בצבירה

 חדשית, לבי בחירת השולח -
 לכל יחידה -

 למעלה למעלה
 מ-10 עד מ-100
 100 יחידות יחידות
 8.2.1 מכתב 6.80 6.20
 8.2.2 חבילה 7.40 6.80

 8.3 דמי רישום צבירה חדשית -

 8.3.1 לכל חודש או חלק ממני 111.00
 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 כאמיר מיועדים להעברה ולמסירה בדרך הקבועה

 בפרטי משנה 9.2 עד 9.5;

 "דבר דואר - כל דבר דואר נוסף על הראשון באותו איסוף המיועד לאותו נמען
 נוסף" 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 עד 9.4.
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 התשלום בשקלים
 פרמי השירות חדשים

רותים מהירים י שי ו נ מ רות ל  9.1 דמי שי
 111.00 לכל חודש או

 חלק ממנו

 233.00 לכל חודש או
 חלק ממנו

 9.1.1 לפי קריאה או עד שלושה
ם לשבוע י ר ו ק י  ב

ם ו י ר אחד ל ו ק י  ב

 ללא תשלום
 דמי שירות

ם רי ם מהי תי רו  כאשר התשלום החדשי בעד שי
י שווה לסכום דמי השירות שבפסקה 9.1.1 ו נ מ  ל

 או עולה עלי ו

9.1.2 

ר ההפרש בי ן עו  בשי
 התשלום החודשי לבי ן

 דמי השירות

ם רי ם מהי תי רו  כאשר התשלום החודשי בעד שי
י פוחת מסכום דמי השירות שבפסקה 9.1.1 ו נ מ  ל

י בישוב שבו י ממען כלשהו המצו ו נ ר מ י או איסופם עבו ו ף דברי דואר ממנ סו  9.2 אי
ן למען הנמען י , העברתם ומסירתם במישר י ו נ מ ם ל רי ם מהי תי רו ם שי י נ ת י  נ

רות דחוף לפי פרט משנה 9.5, כשהכמות י ן - למעט שי י - לפי הענ ו נ מ  או ל
ו ד ע י , משקלו ו ו ג ו אר שס ר אי להלן - לכל דבר דו  החדשית היא כמפורט בטו

' להלן - ר ב  מפורט לצדה בטו

 טור א׳ טור בי
ר ז ו וסף או דבר דואר ח אר נ ו , למעט דבר ד אר ו  תשלום לכל דבר ד

 מחוץ לשטח שיפוט
 של רשות מקומית
ר ו ז א ר או מחוץ ל  בתחום האז ו

 בתחום שטח
 שיפוט של

 רשות מקומית

 כמות חדשית

 למעלה מ-1
 ק" ג עד
 20 ק" ג

 עד
1 

 ק״ ג

 למעלה מ-1
 ק" ג עד
 20 ק" ג

 עד
1 

 ק" ג

 למעלה מ-1
 ק" ג עד
 20 ק" ג

 עד
1 

 ק" ג

21.80 17.40 17.40 13.80 13.10 9.40 
 9.2.1 עד 100

 דברי
אר  דו

15.60 14.60 13.50 11.70 10.00 7.70 

 9.2.2 למעלה
 מ-100

 עד 250
 דברי
אר  דו
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 התשלום במקליס
 חדשים

 פרטי השירות

 בשיעור ;605 מהתשלום
 הקבוע בטור ב' של פרט

 משנה 9.2

 9.3 איסוף דבר דואר נוסף

 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

27.40 

33.80 

18.10 

25.30 

 בשיעור 502 מהתשלום
 הקבוע בפרט משנה 9.5.1

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

 9.5.1 לכל דבר דואר שמשקלו -

 9.5.1.1 עד 1 ק"ג

 9.5.1.2 למעלה מ-1 ק״ג עד 20 ק״ג

 9.5.2 לכל דבר דואר נוסף

 התשלום בעד
 משלוח דבר
 הדואר לפי

 סוגו ו משקל ו

 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 הפרטי• 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-אקספרם - לכל יחידה

 שמשקלה -
 מספר יחידות בחודש

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

 עד 100 עד הכמות
 יחידות המרב י ת
10.60 11.60 12.70 

12.70 15.80 16.90 

 9.7.1 עד 1 ק״ג
 9.7.2 למעלה מ-1

 ק"ג עד 20 ק"ג
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 התשלום בשקלים
 פרסי השירות חדשים הערות

8.10 
3.80 

 ולא למעלה
 מ-180 לאיסוף

1.80 

8.20 

 איסוף מכתבים או חבילות ממען המנוי
 בערים שבהן מצוי מסוף מוצא וכן בכל
 אחת מערים אלה: רמת-גן, 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 

8.20 

 9.9 ביקור סרק -
 9.10 זמן המתנה של השליח

 כשדברי 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

 10 דקות או חלק מהן -

 עד הכמות
 המרבית

 10. משלוח מברק*

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

 רגיל של מסירת מברקים

 במזומן או
 בכרטיס אשראי
 בחיוב חשבו ן

 הטלפו ן
 או בכרטיס

 אשראי

19.20 

19.20 

 10.1.1 בבית דואר

 10.1.2 באמצעי בזק

 10.1.3 כל מלה נוספת לנוסח הקבוע 0.10

 התשלום בעד משלוח מברק רגיל לאירופה וארצות הברית נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד
.  שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשנ״ה-1995נ

 ק״ת התשנ״ה, ענד 1242.
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 התשלום בשקלים
 חדשים תעד ו ת

 פרטי השירות

 במזומן או
 בכרטיס
 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

33.00 

33.00 

0.20 

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

 10.2.1 בבית דואר - 10 המלים
 הראש ו נ ו ת או חלק מהן

 10.2.2 באמצעי בזק - 10 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 10.2.3 כל מלה נ וספת

 10.3 על שירות באמצעי בזק כאמור בפרטי משנה
 10.1.2 10.2.2-1 - תוספת של 1.60
 שקלים חדשים לחיוב חשבון הטלפון

 עד הכמות
 המרבית

 במזומן או
 בכרטיס אשראי
 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

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

 שבמען הנמען או עד בית דואר -
 בפרט זה, "עמוד" - לעני ן מסר המועבר באמצעות

 מכשיר טלקס שאינו מודד את זמן השידור -
 עד 5 שורות כתובות

 11.1 בבית דואר - עמוד ראשון, דקה
 ראשונה או חלק מהם, לפי העני ן 5.60

 11.2 באמצעי בזק - עמוד ראשון, דקה
 ראשונה או חלק מהם, לפי העני ן 5.60

 11.3 כל עמוד נוסף או דקה נוספת 1.70

 11.4 מסר שלא הועבר לנמען בשל מען שגוי 0.80

 11.5 מסירה לנמען בשירות דואר מהיר - אקספרס 8.10
 11.6 על שירות באמצעי בזק כאמור בפרט משנה 11.2 -

 תוספת של 1.60 שקלים חדשים לחיוב חשבון הטלפון
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 :ום בשקפים הערות
 חדשים

 פרטי השירות

 12. הזמנת מסר ממאגר מידע שיטת התשלום
 חיוב חשבון הטלפון תשלום במזומן או

 בכרטיס אשראי
 12.1 בגישה ישירה של הרשות 10.00 בתוספת 6.90 בתוספת
 למאגר המידע תשלום לבעל תשלום לבעל

 המאגר בשיעור המאגר בשיעור
 שקבע שקבע

 12.2 באמצעות אחר שהוא 10.00 בתוספת 6.90 בתוספת
 בעל גישה למאגר המידע תשלום לבעל תשלום לבעל
 המאגר ולבעל המאגר ולבעל
 הגישה לו, הגישה לו,

 בשיעורים שקבעו בשיעורים שקבעו

 12.3 משלוח המסר למזמין השירות שיעור התשלום הקבוע
 בתקנות אלה, לפי סוג
 המשלוח, שביקש מזמי ן

 השירות ויעדו

 !;1. אישור מסירת מסר לשולח,
 לרבות מברק, פקםימילה או טלקס

 13.1 בדואר רגיל 1.60
 13.2 שידור לציוד קצה 5.60
 13.3 בשירות רגיל של מסירת מברקים 14.30

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

 בשירות רגיל של מסירת מכתבים,
 לכל מסר 5.10

 15. מסירת מסר שהתקבל באמצעות פקס י מי לה - התשלום
<  לידי נמען בבית דואר כנגד התשלום ביד
 הנמען

 15.1 עמוד ראשו ן 3.60
 15.2 כל עמוד נוסף 0.80

 סימן גי: שירותים שונים

 16. רישום של דבר דואר - פרט לרישום משלוח
 כתבים ואבזרים לעיוורים, כמפורט בפרט 4 3.40

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

 כמפורט בפרט 4 1.60
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרסי השירות

 18. איסוף דבר דואר מבית השולח למעט בשירות
 בין-עירוני מהיר - נוסף לתשלום בעד משלוח

 דבר הדואר, לפי סוגו, משקלו ויעדו

 18.1 לדבר דואר, כהגדרתו בפרט 9 8.10

 3.90 ולא
 למעלה

 מ-180.00
 ש״ח לאיסוף

8.20 

 18.2 כל דבר דואר נוסף באותו איסוף

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

 לבית השולח - לכל 10 דקות או חלק מהן
 19. מסירת דבר דואר במענו של הנמען לפי בקשתו
 לגבי דבר דואר שאין חובה למסרו במענו של

 הנמען -

8.10 
 3.90 ולא

 למעלה
 מ-180.00

 ש״ח למסירה

 19.1 דבר דואר
 19.2 כל דבר דואר נוסף באותה מסירה

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

 היא לאותו נמען ובאותו מען

 20. רישום בקשה להפניית דברי דואר ומברקים
 למען אחר -

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

 (1) עד תום ששת החדשים הראשונים ללא תשלום

56.00 
 (2) מתום ששת החדשים הראשונים עד

 תום שנים עשר חדשים

 (3) בעד כל ששה חדשים נוספים עד תום 232.00
 שנתיים מיום רישום הבקשה להפנייה
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

 ללא תשלום

45.00 

196.00 

 ממען מגורים פרטי אל מען מגורים פרטי
 שאי נ ו תא דואר -

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

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

20.2 

 20.3 אל תא דואר ללא תשלום

 לע נ י ן פרט ז ה -
 "בית עסק" - לרבות מען של משרד פרטי

 או ממשלתי, מוסד, תאגיד, בנק, בית-מםחר, חנות,
 בית-מלאכה, מפעל, בית מלון או כל בית״-ארוח ובכלל

 זה מעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות,
 התשכ"ה-41965) וכל מקום שאינו מען מגורים פרטי.

 21. מסירת דבר דואר שהתשלום בעד 5.30
 תכולתו הוא בגובי י נה

 התשלום המוטל
 על משלוח
 החבילה או
 דבר הדואר

 22. מסירת חבילה או דבר דואר בשירות תגוביינה

 23. חיפוש דבר דואר לש• מסירתו בבית הדואר 5.30

5.30 
 24. חיפוש תעודת משלוח של דבר דואר רשום או
 חיפוש של קבלה על מסירת חבילה, בדיקת

 מסמכים - לכל י ו •

 25. החזרת דבר דואר, שינוי שם הנמען או המען 5.30
 של דבר הדואר - לפי בקשת השולח

 התשלום המוטל
 על משלוח אותה

 חבילה

 26. החזרת חבילה שלא נמסרה לתעודתה או
 הפני יתה למען אחר

 ס״ח התשכ״ה, עמי 48.
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

 27. החזרת דבר דואר במשלוח פרסומי התשלוס המוטל
 שלא נמסר לתעודתו, לפי בקשת השולח על משלוח
 אותו דבר

 הדואר

 28. העתק קבלה 5.30

 29. אריזה מחדש של חבילה לפני מסירתה 5.30

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

 חלק ממנו 5.30

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

 ימים מיום שנשלחה הודעה - לכל יום או חלק ממנו 5.30

 32. הפקדה בבית דואר של דברי דואר שאינם מיועדים
 לנמען מסו י ים לשם מסירה למורשה לקבלם לפי הוראת
 השולח, כאשר כמות דברי הדואר שהופקדו בכלל בתי

 הדואר היא 100 לפחות -
 מסירה כנגד מסירה בדרך

 הצגת מסמך אחרת
 32.1 לכל חבילה באריזה - 3.75 2.35

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

 (1) עד 50 גרם 95 0
 (2) למעלה מ-50 גרם עד 100 גרם 05 1
 (3) למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם 120' 1

 (4) למעלה מ-250 גרם עד 500 גרני 70 1

 (5) למעלה מ-500 גרם עד 1,000 גרס 50 2

 33. אחסנת חבילה שהופקדה כאמור בפרט 32, אשר לא
 נדרשה תוך 20 ימים מהיום האחרון שנקבע למסירתה

 לנמען - לכל יום או חלק ממני - 5.30

 34. 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 - 0.55
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 התשלום בשקלים
 חדשים

 פרטי השירות

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

 35.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 90.00
 35.2 לכל חודש או חלק ממנו עד לאחד בחודש ינואר 7.50
 35.3 החלפת שק נעול 46.00

 36. שימוש בתא דואר - כולל רישום בקשה תא דואר רגיל תא דואר כפול
 להפניית דברי דואר או מברקים ממען אחר

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

 36.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר 100.00 190.00

 36.2 לתקופה של שנתיים שתחילתה באחד בחודש ינואר 185.00 338.00

 36.3 לתקופה של שלוש שנים שתחילתה 269.00 496.00
 באחד בחודש י נואר

19.00 11.00 
 36.4 לכל חודש או חלק ממנו עד אחד

 בחודש ינואר.

 36.5 החלפת מנעול בתא דואר 26.00 26.00

 36.6 הקצאת תא דואר במרכז חלוקה ללא תשלום ללא תשלום

5.30 
 37. העברת רשות השימוש בתא דואר לבית דואר אחר או
 שינוי בשם המשתמש, למעט שינוי מלועזית לעברית

599.00 

50.00 

 38. רישום עתו ן ברשות -
 38.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר
 38.2 לכל חודש או חלק ממנו עד אחד

 בחודש ינואר

 ללא תשלום

5.30 

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

 40. ביטול מברק לפני שידורו
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 התשלום בשקלים
 הדסים

 פרסי השירות

79.00 

6.50 

 41. רישום מען מקוצר למבדקים -
 41.1 לשנה המתחילה באחד בחודש ינואר
 41.2 לכל חודש או חלק ממנו עד האחד

 בחודש ינואר

 42. שינוי ברישום מען מקוצר למבדקי• 5.30

6.30 

 43. הפניית מברק ממען אחד למען אחר -
 43.1 בתחום שטח השיפוט של אותה

 רשות מקומית

 בשיעור התשלום
 בעד המברק

 הנשלח בתחומי
 ישראל, בהתאם
 למספר המלים
 שבמברק וסו ג ו

 43.2 מחוץ לשטח השיפוט של הרשות המקומית

 44. חיפוש של מברק, בדיקת מסמכים - לכל יום 5.30

 בשיעור התשלום
 בעד משלוח דבר

 הדואר לפי סוגו,
 משקלו או יעדו,

 לפי הענין,
 בתוספת 3.80 ש״ח
 לכל 1,000 ש״ח או

 חלק מהם מערכו
 של דבר הדואר

 45. משלוח מבוטח של דבר דואר
- לכל דבר דואר

ם י מי ךלאו י  חלק גי: שירותים ב

 סימן א׳: שירותי דואר בדרך הים והיבשה

 1. משלוח מכתב -

 1.1 למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם 8.30

!2.60 ° ר  1.2 למעלה מ-500 גרם עד 1.000 ג

 1.3 למעלה מ־1,000 גרם עד 2,000 גרם 4.80!

 1.4 על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם 8.90
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

 2. משלוח גלויה _ 1-00

 3. משלוח צרור קטן -
 3.1 למעלה מ-500 גרם עד 1,000 גרם 12.60
 3.2 למעלה מ-1,000 גרם עד 2,000 גרס 14.80
 3.3 לכל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם 8.90

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

 תווי נגי נה או מפה -
 4.1 עד 50 גרם

 4.2 למעלה מ-50 גרם עד 100 גרס
 4.3 למעלה מ-100 גרם עד 250 גרם
 4.4 למעלה מ-250 גרם עד 500 גרם
 4.5 למעלה מ-500 גרם עד 750 גרם

 4.6 למעלה מ-750 גרם עד 1,000 גרם
 4.7 למעלה מ-1,000 גרם עד 1,500 גרם
 4.8 למעלה מ-1,500 גרס עד 2,000 גרם

 4.9 לכל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם -
 4.10 לשק ישיר של דברי דפוס למען אחד -
 שמשקלו למעלה מ-5 ק"ג - לכל 1,000

 גרם או חלק מהם -

 5. משלוח כל דבר דפוס אחר -
 לשק ישיר של דבר דפוס למען אחד -

 שמשקלו למעלה מ-5 ק"ג -
 לכל 1,000 גרס או חלק מהם - 7.40

1.00 
1.60 
3.10 
5.80 
8.70 
9.30 
13.60 
14.60 
8.80 

5.20 
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 פרטי השירות התשלום בשקלים
 _____ חדשים

 6. משלוח כתבים ואבזרים לעוורים המיועדים
ד ללא תשלום  לשימוש עוורים בלב

 7. החזרה לפי בקשת השולח של דבר דפוס
 שלא נמסר לתעודתו 30 5•

 סימן בי: שירותי דואר בדרך האויר

לות - אה למעט מברקים וחבי ו  משלוח דברי ר

פים לבל קבוצה עד לשלוש קבוצות; התערי  בחלק זה, בלוח אי להלן סווגו ארצות הי

 מפורטים בלוח ב׳ של חלק זה.
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 לוח א׳

 רשימת ארצות יעד וקבועות תשלום

 מספר
 הקבוצה

 שם הארץ

2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 

2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

2 
#2 
2 
2 
1 
2 

2 
2 
1 

2 
1 
2 

ה דש ל ג נ  ב
( י י מ ו ה ד ן ( י נ  ב

ס ו ד ב ר  ב
י י נ ו ר  ב
ל ז י ר  ב

ה נ י ט י ר  ב
ה ד ו מ ר  ב

ה אנ  ג
ו ן ב  ג

פ ו ל ד א ו  ג
אטמלה ו  ג

 ג ואם
ה נ א י ו  ג

ת ה הצרפתי נ א י ו  ג
לטר  ג י בר

( י ט ב י ר י ק ט ( ר ב ל י י  ג
י ט ו ב י  ג י
 ג י נ י אה

ו א ס י י נ יאה ב  ג
י נ יאה חמשו ו נ י ת  ג

 מספר
 הקבוצה

 שם הארץ
#2 
2 
2 
#2 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 

#2 
1 
1 

#2 
2 
2 
1 
2 
2 

י ב ו ד  אב
ה ד נ ג ו  א

ן ט ס י ק ב ז ו  א
ם אל קי י ו ן  או

ה י ר ט ס ו  א
ה י ל ר ט ס ו  א
י נה א קר  או
י א ו ג ו ר ו  א

ם י ר ו ז  א
י ג י ן א ב ר ז  א

ה י ל ט י  א
ה י ז נ ו ד  אי נ

ד נ ל ס י  א
ן א ר י  א

ד נ ל ר י  א
ה י נ ב ל  א

ה י ר י י ג ל  א
ר ו ד א ו ו ל ס - ל  א

ה ל ו ג נ  א
ה ר ו ד נ  א

ה א ו ג י ט נ  א
ם י י ד נ ל ו ם ה י ל י ט נ  א

ה 1 ג ימא י קה נ י ו ט  אס
ה י ב מ ו ן 2 ג י ס נ ס  א

ה י ז ו ר ן 2 ג א ט ס י נ ג פ  א
ד נ ל י נ ר ר 3 ג ו ד א ו ק  א

ה י נ מ ר ה 3 ג י נ ט ג ג ר  א
ה ד נ ר ה 2 ג  ארמנ י

2 , ת י ר ב ת ה צו  אר
( ן י נ ב י ( י מ ו ה ה 2 ד י פ  אתי ו

י י ב ו  ד
( י א ק ( י נ י מ ו  ד

ה נ ק י י נ מ ו  בהאמה 2 ד
ה י נ ן 2 ד ט ו ה  ב

קה י ר ם אפ ו ר ה 1 ד י ר ג ל ו  ב
ה 3 י ב י ל ו  ב

י ט י ה 1 הא י נ ב ו ג צ ר ה ה י נ ס ו  ב
ו ד ו ה 2 ה נ א ו צ ו  ב

ד נ ל ו י 2 ה ד ו נ ר ו  ב
ה פסו 2 נ י ק ר ו  ב

ג נ ו ק - ג נ ו ה 1 ה י ס ו ר ל  ב
ה י ר ג ו נ רמה 2 ה ו  ב
ס ר ו ד נ ו י י ן #2 ה  בחר

ה 1 י ג ל  ב
ז 2 י ל  ב

ת ו נ י ד ר עם מ א ו ן קשרי ד ו נ י ר עם כ א ו י ד ר ב ח ד ו ה לשל י ה ן י ת י  נ
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 מספר
 הקבוצה

 מספר שם הארץ
 הקבוצה

 שם הארץ

 וולטה עילית 2 מלדיבים (איים) 2
 וטיקן 1 מלז יה 2
 ו י יטנאם 2 מלטה 1
 וירגי י ן של ארה "ב 2 מצרים 1
 וירגי י ן של ברי טנ יה 2 מקאו 2
 ונואטו (ניו הברידס) 3 מקסיקו 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 י ג 'ר 2
 טגי יקי סטן 2 נ י גריה 2
 טורקמנ יסטן 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
 טנז יה 2 נסיכויות ערביות מאוחדות 2

 טרינידד וטובגו 2
 סודאן 2
 סו ואז ילנד 2
 סומליה (רפי) 2
 י וגוסלביה 1 סוריה 1
 יוון 1 סורי נם 3
 ירדן 1 סי ירה לאונה 2
 יפן 2 סי י טל 2
 סין הלאומית 2
 כווית #2 סינגפור 2
 כף ורדה 2 סי ן העממית 2
 סלומון 3

 לאו (לאוס) 2 סיקים 2 לאו (לאוס)
 לבנ ו ן #1 סמואה של ארה"ב 3
 לוב #2 סמואה המערבית 3
 לוקסמבורג 1 סלובניה 1
 סלובקיה 1

 לטביה 1 סן מרינו 1 לטביה
 ליבריה 2 סנגל 2
 ליטא 1 סנט ו י נסנט 2
 לסוטו 2 סנט כריסטוף 2
 ליכטנשטי י ן 1 סנט פי יר ומיקלון 2
 סנט תומה ופרי נציפה 2
 מאלי 2 סנטה לוצ'יה 2
 מאוריטניה 2 סעודיה #2
 מאוריציום 2 ספרד 1
 סרי לנקה (צי ילון) מדגסקר 2 סרי לנקה (צי ילון) 2

 מדי ירה 1
 מוזמביק 2 עגימן #2
 מונגוליה 2 עומאן #2
 מו נקו 1 עירק #2
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 מספר
 הקבוצה

 מספר שם הארץ
 הקבוצה

 שם הארץ

 מולדובה 2
 מוסקט #2
 מלאו י 2

 פ ו ג י רה #2 קוריאה - צפון 2
 פולי נז יה הצרפתית 3 קזאחסטן 2
 פולניה 1 קיימן 2
 פורטוגל 1 קיריבטי (ג׳ילברט) 3
 פורטו-ריקו 2 קירגי ז יה 2
 פ י טקרן 3 קלדו ג י ה החדשה 3
 פיליפינים 2 קמפושאה (קמבודיה) 2
 פי נלנד 1 קמרון 2
 פנמה (כולל התעלה) 2 קנדה 2
 פפואה - גי נאה החדשה 3 קניה 2
 פקיסטן #2 קגרים 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' ילי 3 רואנדה 2
 צ׳כוסלובקיה 1 ראם אל חי ימה #2
 צרפת 1 רודזיה (זימבבואה) 2
 רומנ יה 1
 רוסיה 1

 קובה 2
 קולומביה 3 שבדיה 1
 קומורים 2 שווצריח 1

 קונגו 2 שרג 'ה #2
 קוסטה-ריקה 2

 קוק 3 תאילנד 2
 קוריאה - דרום 2 תורכיה 1

 תימן #2
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 לוח ב׳

 קבוצת ארצות
 פרטי העיירות 1 2 3

 התשלום בשקלים חדשים
 1. משלוח מכתב -

 1.1 בכל משלוח, זולת
 כמותי בין-לאומי -

 1.1.1 עד 20 גרם 1.50 1.80 2.20

¡+.00 3.40 2.50 
 1.1.2 למעלה מ-20

 גרס עד 50 גרם

7.40 5.80 4.60 
 1.1.3 למעלה מ-50 גרם

 עד 100 גרם

12.00 10.00 7.80 
 1.1.4 למעלה מ-100 גרם

 עד 250 גרם

26.90 22.70 17.40 
 1.1.5 למעלה מ-250 גרם

 עד 500 גרם

51.70 40.10 32.70 
 1.1.6 למעלה מ-500 גרם

 עד 1,000 גרם

82.30 63.30 49.60 
 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 1 2 3

 התשלום בשקלים חדשים

 1.2.1.1 עד 20 גרם 1.40 1.70 2.00

 1.2.1.2 למעלה מ-20 גרם
 עד 50 גרם 2.10 2.80 3.60

 1.2.1.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גרם 4.20 5.20 6.50

 1.2.1.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 250 גרם 7.00 9.10 10.80

 1.2.1.5 למעלה מ-250 גרם
 עד 500 גרם 15.50 20.60 22.80

 1.2.1.6 למעלה מ-500 גרם
 עד 1,000 גרם 28.00 36.00 46.00

 1.2.1.7 למעלה מ-1,000 גרם
 עד 2.000 גרם 45.00 56.00 72.00

 1.2.2 למעלה מ-20,000 מכתבים
 במשלוח -

 לכל מכתב שמשקלו -

 1.2.2.1 עד 20 גרם 1.30 1.50 1.80

 1.2.2.2 למעלה מ-20 גרם
 עד 50 גרם 2.00 2.60 3.10

 1.2.2.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גרם 3.60 4.70 6.00

 1.2.2.4 למעלה מ-100 גרם
 עד 250 גרם 6.30 8.20 9.70

 1.2.2.5 למעלה מ-250 גרם
 עד 500 גרם 13.70 17.80 21.00

 1.2.2.6 למעלה מ-500 גרם
 עד 1,000 גרם 25.50 31.10 42.20

 1.2.2.7 למעלה מ-1,000 גרם
 עד 2,000 גרם 40.00 49.90 64.40
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 קבוצת ארצות
 פרטי העיירות 1 2 3

 התשלום בשקלים חדשים

1.10 

2.10 

2.20 1.80 1.50 

3.30 2.50 2.00 

4.40 3.60 2.80 

7.40 6.00 4.70 

15.30 12.20 9.90 

20.60 17.70 15.30 

31.10 24.40 17.70 

53.30 42.20 32.20 

61.10 48.80 35.60 

31.00 24.50 18.00 

0.72 0.56 0.34 

6.90 4.50 2.20 

 2. משלוח גלויה שהפיקה הרשות -

 2.1 רגילה, מודפסת או מאויירת

 2.2 מצולמת

 3. משלוח דבר דואר אחר -

 3.1 עד 20 גרם

 3.2 למעלה מ-20 גרם
 עד 50 גרם

 3.3 למעלה מ-50 גרם
 עד 100 גרם

 3.4 למעלה מ-100 גרס
 עד 250

 3.5 למעלה מ-250 גרס
 עד 500 גרם

 3.6 למעלה מ-500 גרם
 עד 750 גרם

 3.7 למעלה מ־750 גרס
 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

 4. משלוח עתו ן מאת
 המערכת של העתו ן -

 לכל 15 גרם או חלק מהם

 5. משלוח כתבים ואבזרים
 לעוורים המי ועדים

 לשימוש עוורים בלבד -
 לכל 500 גרם או חלק מהם
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 סימן גי: משלוח חבילות ודואר מהיר לחוץ־לאדץ
ם לכל קבוצה מפורטים פי עד לשלוש קבוצות: התערי  בלוח ג׳ להלן סווגו ארצות הי

 בלוח ד׳ של חלק זה.

 לוח ג׳
 רשימת ארצות יעד וקבוצות תשלום

 שם הארץ מספר סם הארץ מספר
 הקבוצה הקבוצה

 שם הארץ

 אבו דבי #2 בורמה #2«
 אוגנדה 2 בורקי נה-פאסו 2
 אוזבקיםטן 2* בלגיה 1

 אום אל קי י ו י ן #2 בלי ז (הונדורס הברי ט>ת) #2*
 אוסטריה 1 בלרוסיה 1

 אוסטרליה 3 בנגלה-דש 2«
 אוקראי נה 1 בנין (דהומיי) 2

 אורוגואי 3 ברבדוס 2*«
 אז וריס 1 ברו ני י 2
 אזרבאי ז י ן 2 ברז יל 3
 איטליה 1 בריטניה 1
 אידונז יה 2 ברמודה 2

 איסלנד 1
 אי רלנד 1

 אירן #2
 אלבניה 1 גאנה 2*
 אלגידיה #2 גבו ן 2
 אל-סלואדור 2 גואדלופ 2
 אנגולה 2*# גואטמלה 2
 אנדורה 1 ג ואם 3
 אנטי גואה 2* גויאנה 3
 אנטיליס הולנדי ים 2 גויאנה הצרפתית 3
 אסטונ יה 1 ג י ברלטר 1
 אסנסיו ן 2 ג ייבוטי 2
 אפגניסטאן 2«** גיילברט (קיריבטי) 3
 אקואדור 3 גי ניאה 2
 ארגנטי נה 3 גי נ יאה ביסאו 2

 ארמנ יה 2 גי ניאה המשוונית 2**
 ארצות הברית 2 ג'מאיקה 2*
 אתי ופיה 2 גמביה 2*
 גרו ז יה 2א
 בהאמה 2 גרי נלנד 1
 בהוטן 2* גרמנ יה 1

 בולגריה 1 גרנדה 2*
 בוליביה 3

 בוסניה - הרצגובי נה 1+ דהומיי (בנין) 2
 בוצואנה 2 דומיניק (אי) 2
 בורו נדי 2 דומיניקגה 2
 דנ יה 1
 דרום אפריקה 2
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 שם הארץ מספר סם הארץ מספר
צה צה הקבו  הקבו

 האיטי 2 מאלי 2
 הודו 2 מדגסקר 2
 הולנד 1 מאוריטנ יה 2
 הונג-קונג 2 מאוריציוס 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 מונקו 1
 ו י י טנאם 2*« מלאו י 2«
 מלדיבים 2*
 וירגי י ן של ארה״ב 2 מלזיה 2*
 וירגי י ן של בריטניה 2•** מלטה 1
 ו נואטו (ני ו הברידס) 3 מצרים 1
 ונצואלה 3 מקאו 2
 מקסיקו 2
 מרוקו 2
 זאיר 2 מרטי נ יק 2
 זימבבואה (רודזיה) 2 מר י א נ י ם 3
 זמביה 2 מרכז אפריקה 2
 מרשל 3

 חוף השנהב 2
 נורבגיה 1
 נ י ג ׳ר 2
 טגייקיסטן 2* נ י גריה 2
 טובלו 3 ני ו הברידס (ונואטו 3
 טורקמנ יסטן 2א נ יו-ז ילנד 3
 טוגו 2 ניקרגואה 2
 טו נגה 3* נמיביה 2
X2 טורקס וקאיקוס 2**# נפאל 

 טנזניה 2 נסיכו יות ערביות
 טרינידד וטובגו 2* מאוחדות #2

 סודאן #2
 סוואזילנד 2

 סומליה (רפי) 2***
 סוריה #1
 י ו ג ו סלבי ה 1+ םורינם 3
 יוון 1 סי ירה לאונה 2

 יפן 2 סי י של 2«*
 ירדן 1 סי ן הלאומנ ית 2«*
 כווית #2 סינגפור 2
 כף ורדה 2*** סי ן העממית 2
 סולומון 3

 לאו 2 סיקים 2 לאו
 לבנ ו ן #1 סלובניה 1+
 לוב #2 סלובקיה 1+
 לאו (לאוס) 2 סמואה המערבית 3*
 לוקסמבורג 1 סמואה של ארה"ב 3
 לטביה 1 סן מרי נ ו, ראה א>טל>ה 1

2 ו קובץ התקנות 5671, י״ז באדר ב׳ התשג״ה, 19.3.1995 8 6 



 מספר
 הקבוצה

 מספר מם הארץ
 הקבוצה

 שם הארץ

 ליבריה 2 סנגל 2
 ליטא 1 סנט וינסנט 2
 לסוטו 2* סנט כריסטוף 2

 ליכטנשטי י ן 1
 סנט פייר ומיקלון 2 קוריאה - דרום 2
 סנטה הלנה 2 קוריאה - צפון 2
 סנטה לוצ'יה 2** קזאחסטן 2א
 סעודיה #2 קטאר #2

 ספרד 1 קיימן 2»•#
 סרי לנקה (ציילון) 2 קיריבטי, (ראה ג'ילברט)3
 קירגי ץ יה 2

 סרי לנקה (ציילון)

 עג׳מן #2
 ע ו מאן #2
 עירק #2
 פו ג ירה #2

 פולינזיה הצרפתית 3 קלדוניה החדשה 3
 פולניה 1 + קמרון 2
 פורטוגל 1 קנדה 2
 פורטו-ריקו 2 קניה 2
 פי ג י י 3 קנרים 1
 פיטקרן 3«# קפריסין 1
 פיליפי נים 2 קרואטיה 1
 פינלנד 1 קרולי נים 3

 פנמה (כולל התעלה) 2
 פפואה - גי נ יאה החדשה 3 ראו ני ו ן 2
 פקיסטן #2 רואנדה 2
 פרגואי 3 ראס אל חי ימה #2
 פרו 3 רודזיה, (ראה ז ימבבואה)2
 פרים . #2 רומניה 1

 רוסיה
 צ'אד 2

 צ' ילי שבדיה 1
 ציכוסלובקיה !•י שוו יצריה 1

 צרפת ! שרג 'ה #2

 קובה 2 תאילנד 2
 קולומביה 3 תורכיה 1

 קומורים 2 תימן #2
 קו נגו 2
 קוסטה-ריקה 2
 קוק 3*

 מתקבלות חבילות עד 0ו 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 הימ והיבשה והאוויר עד 15 ק״ג.
 *. ניתן לשלוח חבילות מעל 10 ק״ג עד 20 ק׳יג רק אם אי אפשר לפעל את תכולתן.

 <> נפאל מקבלת חבילות אוויר רק עד 5 ק״ג.
 אם אין בל סימן ליד מספר הקבועה, מתקבלות חבילות למשלוח עד 20 ק״ג בדרך הים והיבשה ובדרך

 האוויר.
 לגבי ארצות שאינן מופיעות ברשימה זאת - ראה מדריך הדואר.
 ניתן יהיה לשלוח חבילות ענז כינון קשרי דואר עם מדינות אלה.
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 לוח ד׳

 קבוצת ארצית
 פרטי השירות 1 2 3

 חבילה -
 בדרך הים והיבשה -

 (1) עד 1 ק״ג 31.00 26.00 37.00

 (2) למעלה מ-1 ק״ג עד 3 ק״ג 41.00 41.00 48.00¡

 (3) למעלה מ-3 ק״ג עד 5 ק״ג 49.00 55.00 62.00

 (4) למעלה מ-5 ק"ג עד 10 ק"ג 64.00 84.00 86.00

 (5) למעלה מ-10 ק״ג עד 15 ק״ג 91.00 130.00 112.00

 (6) למעלה מ-15 ק״ג עד 20 ק״ג 115.00 196,00 151.00

 בדרך הא ו י ר -
 1.2.1 עד 1/2 ק״ג

 (1) במשלוח רגיל 36.50 33.00 54.00

42.00 25.50 28.50 
 (2) במשלוח מסוג
 חבילות כמותי

 1.2.2 כל 1/2 ק״ג נוסף או
 חלק ממנו -

 (1) במשלוח רגיל 9.00 13.00 16.50

14.50 11.00 5.50 
 (2) במשלוח מסוג
 חבילות כמותי
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 התשלום בשקלים
 פרטי השירות חדשים

 משלוח דואר מהיר א
 לכל היעדים לאירופה לפריס לני ו
 פרט פרט וללונדון יורק

 למפורטים למפורט (העיר)
 בעמודות בעמודה

 ב,ג, ו-ד ג

71.00 55.00 65.00 78.00 

89.00 62.00 78.00 113.00 
30.00 21.00 21.00 33.00 

 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

58.00 45.00 55.00 64.00 

 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 קי-ג

74.00 54.00 64.00 91.00 
25.00 17.00 18.00 27.00 

 (2) למעלה מ-1/2 ק"ג
 עד 1 ק"ג

 (3) כל 1 ק״ג נוסף

53.00 40.00 49.00 57.00 

64.00 47.00 57,00 85.00 
21.00 16.00 17.00 25.00 

 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

 פרסי השירות

מי לאו ־ ן י  סימן ד׳: שירותים שונים בשירות הב

 1. רישום דבר דואר 3.40

 2. רישום שק של דברי דפוס המיועד למען אחד 16.80

 3. מסירה מיוחדת (אקספרס) של דבר דואר 7.90

 4. אישור מסירת חבילה או דבר דואר אחר רשום 1.60

5.30 
 בדואר רשום להודעה בדבר אי-מסירת חבילה

 בחוץ לארץ
 תשובה
 לנמען

.5 

5.30 
 הפניה רשומה של דבר דואר שנשלח לחוץ לארץ לשם

 או למען אחר בחוץ לארץ
.6 

5.30 
 בדבר דואר שהגיע מחוץ לארץ שלא בוייל

 לתעריף של ארץ המוצא
 טי פול
 בהתאם

 ד.

5.30 
 הפנייה של בקשת השולח לחוץ לארץ בדבר שחרור

 הנמען מתשלום היטלים על חבילה
.8 

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

 לפי הצהרת השולח, היא בעלת ערך גבוה 94.00
 הערה: שירות זה •ניתן רק .בסניפי הדואר שנקבעו לכך.

 10. אריזה חדשה של חבילה שהגיעה מחוץ לארץ, לפני
 המסירה 5.30

 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 5.70

 11.2 למעלה מ-1 ק״ ג עד 3 ק״ ג 7.30

 11.3 למעלה מ-3 ק״ ג עד 5 ק" ג 8.50

 11.4 למעלה מ-5 ק" ג עד 10 ק" ג 13.60

 11.5 למעלה מ-10 ק" ג עד 15 קי-ג 21.10

 11.6 למעלה מ-15 קי׳ ג עד 20 קי׳ג 27.90
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 התשלום בשקלים וזעו־ ו ת
 פרטי השירות חדשים

5.20 
74.00 

1.50 

 בשיעור התשלום בעד
 משלוח דבר הדואר לפי
 םוגו, 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 13.00

 שקלים חדשים לכל 1,000
 שקלים חדשים או חלק מהם

 מערכו של דבר הדואר.

 12. שובר תשובה בין-לאומי
 13. הוצאת כרטיס אשראי עבור משלוח מברקים וטלקס

 בג ובי י נה -י לכל כרטיס
 4.:. מסירת מכתב שנשלח מחוץ לארץ בשירות תגוביינה

 כל מכתב עד 50 גרם -
 15. משלוח מבוטח של דבר דואר -
 15.1 לכל דבר דואר, למעט דבר

 דואר כאמור בפרט משנה 15.2 -

 15.2 לכל דבר דואר המכיל תכשיטים

מי לאו ־ ן י  סימן הי: שירותי הבדוקה בשירות הב

 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 *

 * התשלום בעד משלוח מברק רגיל לאירופה ואתיות הברית נקבע בתקנות רשות הדואר (תשלומים בעד
.  שירותי הרשות לפי סעיף 37(א) לחוק), התשנ״ה-1995נ

 * ק״ת התשנ״ה, עמ׳ 1242.
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 התשלום בשקלים הערות
 חדשים

ת ו ר י ש י ה ס ר  פ

 במזומן או
 בכרטיס
 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 טלפון או
 בכרט י ס
 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 טלפון או
 בכרטיס
 אשראי

 במזומן או
 בכרס י ם
 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 טלפון או
 בכרטיס
 אשראי

23.20 

21.00 

1.10 

46.40 

42.00 

2.20 

26.40 

1.05 

0.10 

26.40 

 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 נוספת
 1.2 מברק דחוף - קבלת המברק

 להעברה לנמען בשירות מיוחד
 של מסירת מברקים - לכל הארצות
 1.2.1 בבית דואר - 7 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 1.2.2 באמצעי בזק - 7 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 1.2.3 כל מלה נוספת
 1.3 מכתב מוברק (.1״1) ־ קבלת
 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 -

 1.3.2.1 לכל הארצות -
 22 המלים הראשונות

 או חלק מהן
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 הערות
ת התשלום בשקלים ו ר י ש  פ ר 0 ה

 חדשים

 1.3.2.2 כל מלה נוספת
 עד 50 מלים 1.05

 1.3.2.3 כל מלה נוספת למעלה
 מ-50 מלים עד 200 מלים,

 לארצות הברית וקנדה בלבד 0.10

 במזומן או
 בכרס י ס
 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 טלפון או
 בכרט י ס
 אשראי

 בחיוב חשבו ן
 טלפון או
 בכרטיס
 אשראי

23.20 

21.00 

1.10 

46.40 

42.00 

2.20 

 1.4 משלוח מברק לאניה בלב ים -
 1.4.1 מסוג רגיל -

 1.4.1.1 בבית דואר - 7 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 1.4.1.2 באמצעי בזק - 7 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 1.4.1.3 כל מלה נוספת
 1.4.2 מברק דחוף -

 1.4.2.1 בבית דואר - 7 המלים
 הראשונות או חלק מהן

 1.4.2.2 באמצעי בזק - 7 המלים
 הראש ו נות או חלק מהן

 1.4.2.3 כל מלה נוספת

 1.5 על שירות באמצעי בזק כאמור
 בפרטי משנה 1.1.2, 1.2.2, 1.3.2,

 1.4.1.2 ו-1.4.2.2
 תוספת של 1.60 שקלים חדשים

 לחיוב חשבו ן הטלפון

י * 
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 הערות

 עד הכמות
 המרבית

 במזומן או
 בכרטיס אשראי

 התשלום בשקל י0
 חדשים

ת ו ר י ס י ה ט ר  פ

16.90 
9.50 

 לאירופה
 ארה"ב לשאר
 קנדה ארצות

12.20 
6.40 

 קבלת מסר להעברה בטלקס
 ומסירתו עד ציוד קצה

 שבמען הנמען או עד בית דואר
 2.1 בחי ו ג ישיר -

 2.1.1 בבית דואר -
 2.1.1.1 דקה ראשונה או

 חלק ממנה
 2.1.1.2 כל דקה נוספת

.2 

 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

15.00 
7.40 

 2.1.2 באמצעי בזק

 2.1.2.1 דקה ראשונה או
 חלק ממנה 10.70
 2.1.2.2 כל דקה נוספת 4.90

 במזומן או
 בכרטיס אשראי

 בחיוב חשבו ן
 הטלפון או

 בכרטיס אשראי

39.60 
9.50 

33.50 
7.40 

 2.2 באמצעות מרכז ן -
 2.2.1 בבית דואר -

 2.2.1.1 שלוש דקות ראשונות
 או חלק מהן 28.70
 2.2.1.2 כל דקה נוספת 6.40

 2.2.2 באמצעי בזק -

 2.2.2.1 שלוש דקות ראשונות
 או חלק מהן 24.20
2 כל דקה נוספת 4.90 . 2 . 2 . 2 

 2.3 על שירות באמצעי בזק כאמור בפרטי משנה
 2.1.2 ו-2.2.2 - תוספת של 1.60 לחיוב

 חשבון הטלפון
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 הערות
 התשלום בשקלים

ת חדשים ו ר י ש י ה ט ר  פ

 עד הכמות
 המרבית

מן או ו  במז
 בכרטיס

 מסמך אשראי
 אחר

י ה בלב י ס -  קבלת מסר להעברה בטלקס לאנ
 בחי ו ג ישיר -

14.70 
10.70 

14.70 
10.70 

 דקה ראשונה
 כל דקה נוספת

 דקה ראשונה
 כל דקה נ וספת

 3.1 בבית דואר
3.1.1 
3.1.2 

 3.2 באמצעי בזק
3.2.1 
3.2.2 

 מסמך המכיל
ת בו  רק מלים כתו

י ד  להקלדה על י
 פקיד הדואר

ק כאמור בפרק משנה 3.2 -  3.3 על שירות באמצעי בז
ן ב חשבון הטלפו ו י ח  תוספת של 1.60 ל

 קבלת מסר להעברה בפקס י מי לה -

 4.1 מסר שנתקבל למשלוח בבית דואר
ד קצה שבמען הנמען ו י  למסירה עד צ

אר -  או עד בית דו

רופה  4.1.1 לאי
17.90 
9.00 

17.90 
9.00 

14.80 
7.40 

13.00 
5.80 

 4.1.1.1 עמוד ראשו ן
 4.1.1.2 כל עמוד נוסף

 4.1.2 לארצות הברית וקנדה
 4.1.2.1 עמוד ראשון

וסף  4.1.2.2 כל עמוד נ
 4.1.3 לשאר הארצות

 4.1.3.1 עמוד ראשון 17.90 17.90
וסף 8.90 9.00  4.1.3.2 כל עמוד נ
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 חדשיס הערות
ת ו ר י ש י ה ס ר  פ

 במזומן או
 בכרס י ס
 אשראי

 בחי וב
 חשבו ן
 הטלפון

 או בכרטיס
 אשראי

 מסמך
 אחר

19.40 

14.20 

 מסמך המכיל
 רק מלי• כתובות
 להקלדה על ידי
 פקיד הדואר

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

 4.2.1 עמוד ראשו ן

 4.2.2 כל עמוד נוסף
 4.3 מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק

 למסירה עד ציוד קצה שבמען הנמען
 או עד בית דואר -

 ׳4.3.1 לא י ר ו פח

14.80 
7.30 

14.80 
7.30 

11.90 
5.90 

10.30 
4.50 

 4.3.1.1 עמוד ראשו ן
 4.3.1.2 כל עמוד נוסף

 4.3.2 לארצות הברית וקנדה
 4.3.2.1 עמוד ראשו ן

 4.3.2.2 כל עמוד נוסף

 בחי וב
 חשבו ן
 הטלפון

 או בכרטיס
 אשראי

14.80 
7.30 

14.80 
7.30 

17.90 
12.90 

 4.3.3 לשאר הארצות
 4.3.3.1 עמוד ראשו ן

 4.3.3.2 כל עמוד נוסף
 4.4 מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק

 למסירה לידי הנמען - לכל הארצות

 4.4.1 עמוד ראשו ן
 4.4.2 כל עמוד נוסף
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 הערות
 התשלום בשקלים

ת חדשים ו ר י ש י ה ט ר  פ

 4.5 קבלת מסר להעברה בפקסימילה לאניה בלב ים -
 4.5.1 מסר שנתקבל למשלוח בית דואר -

 4.5.1.1 עמוד ראשון 32.20
 4.5.1.2 כל עמוד נוסף 28.30

 4.5.2 מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק -
 4.5.1.1 עמוד ראשון 32.20
 4.5.1.2 כל עמוד נוסף 28.30

 4.6 על שירות באמצעי בזק כאמור בפרטי משנה
 4.3 ו-4.4 ו-4.5.2 - תוספת של 1.60

 שקלים חדשים לחיוב חשבון הטלפון
 5. הכנת העתק של מסר - לכל מסר 5.30
 6. מסר שלא הועבר לנמען בשל מען שנוי 5.30

 י״ג באדר ב׳ התשנ״ה (15 במרס 995ו)
י נ ו ל ת א י מ ל ו  נחמ 8*21-» ש

 שרת התקשורת
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 תקנות רשות הדואר (דרבי השירות הבולאי), התשנ״ה-995ו

, י 1986 - ו  בתוקף םמכוחי לפי סעיפים ו5(ב) ו־126(א) לחוק רשות הדואר, החשמ״

נה תקנות אלה: י מתקי עדת הכלכלה של הכנסת, אנ  ובאישור ו

, במקום התוספת 2 1987- רות הבולאי), התשמ״ז ות רשות הדואר (דרכי השי . בתקנ  החלפת התוספת ו

 יבוא:

 ״תוספת
 (תקנה 25)

 התשלו3 בשקלים חדשימ

4.40 

0.70 

ל חשבון יהו נ זתו ו , ארי ת החומר הבולאי נ  ו. הכ

ה ל המודבק עלי ום ראשון, נוסף לערך הנקוב של הבו  2. מעטפת י

ון מאורע או להפצת סיסמה חמח לצי  3. מעטפה שהוטבעה עליה חו

ה 0.70״ ל המודבק עלי  או אמרה, נוסף לערך הנקוב על הבו

ום י״ז באדר ב׳ התשג״ה (19 במרס 1995). ות אלה בי  תחילה 2. תחילתן של תקנ

י נ ו ל ת א י מ ל ו  ש

 שרת התקשורת

 י״ג באדר ב׳ התשנ״ה (15 במרס 1995)

 (חמ 3-2168)

 סייח התשמ״ו, עמי 79; התשנ״ד, עמי 36 ועמי 39.
 ק״ת התשמ״ז, עמי 1004; התשנ״ד, עמי 1368.
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