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לחוק) ו–(ג) 37(א) לפי סעיף החברה שירותי בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ו-2006 ,(2 (מס' שעה) (הוראת

התשמ"ו-11986 הדואר, לחוק ו–126(א) ו–(ג) 37(א) סעיפים  לפי  סמכותי בתוקף    
אלה: תקנות מתקין אני האוצר, שר ובאישור החוק), - (להלן

והשניה הראשונה בתוספות משירותי החברה המפורטים אחד כל על שיוטל התשלום .1
לפי דין. מוסף מס ערך כולל האמור התשלום שיעור שירות; אותו שנקבע לצד יהיה בשיעור

שעה), (הוראת לחוק) ו–(ג) 37(א) סעיף לפי החברה (תשלומים בעד שירותי הדואר תקנות .2
בטלות. - התשס"ו-22006

לפי התשס"ו (1 ביולי 2006), בתמוז ה' ביום ביום פרסומן או אלה תקנות של 3. תחילתן
(31 באוגוסט 2006). התשס"ו באלול ז' יום עד ותוקפן מביניהם, המאוחר

ראשונה תוספת
 (תקנה 1)

כללי א': חלק

זו - 1. בתוספת

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

בדרך לארץ לחוץ הנשלחים הענין, לפי צרורות, או דפוס דברי מכתבים, - בין–לאומי" "כמותי
דיוורם: בשעת אלה תנאים בהם ומתקיימים האוויר בדרך או והיבשה הים

הצרורות,  או הדפוס דברי מ–50 מכתבים, למעלה של הוא משלוח, בכל הדיוור, (1)
הענין; לפי

או הדפוס דברי שהמכתבים, הדואר ובלבד ידי פקיד על מראש ייקבע הביול אופן (2)
דביק; בול באמצעות יבוילו לא הענין, לפי הצרורות,

ומברקים, חבילות  עלונים,  למעט מיוחד, או רגיל מסוג דואר דברי - ממוין"  לא  "כמותי
אלה בשעת דיוורם: הנשלחים בארץ ומתקיימים בהם תנאים

לפחות; יחידות 1,000 של משלוח, בכל הוא, הדיוור (1)

של היחידות; אחידות במידותיהן (2)

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

או מיקוד נושאות  שאינן  היחידות  ששיעור ובלבד מיקוד  נושאות  היחידות  (4)
במשלוח; 1% על יעלה לא שגוי מיקוד הנושאות

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

ומתקיימים בארץ, הנשלחים ומברקים, חבילות עלונים, למעט דואר, דברי - ממוין" "כמותי
דיוורם: בשעת אלה תנאים בהם

בעד תשלומים
החברה שירותי

__________
71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 526.

ביטול

הגדרות

תחילה ותוקף
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סוג: כל לצד להלן כנקוב מזערית בכמות יחידות של משלוח, בכל הוא, הדיוור (1)

- מיוחד וסוג רגיל סוג (א)

;10,000 - חודשית צבירה בלא אחד במשלוח

;20,000 - חודשית בצבירה או אחד במשלוח

;3,000 - בצבירה חודשית או אחד במשלוח חריג סוג  (ב)

היחידות; של במידותיהן אחידות (2)

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

מאלה: לפי אחד היחידות ממוינות (4)

500 מעל שמשקלם חריג מסוג דואר  דברי ולענין המיקוד,  של רץ סדר  (א)
שאינן היחידות ששיעור ובתנאי בלבד, הראשונות ספרותיו שתי של רץ סדר - גרם

במשלוח; 1% על יעלה לא שגוי מיקוד הנושאות או מיקוד נושאות

אחד לכל בנפרד הדואר, בחלוקת לפיו פועלת שהרשות המענים סדר (ב)
אלה: שני שיתקיימו ובלבד שבמשלוח, היעד מיישובי

במרוכז במקום ייעשה משלוח המזערית הכמות לענין היחידות מנין  (1)
שביישובי היעד; הדואר לבתי הפצתן לפני הרשות, שקבעה לכך

סדר את היחידות, חלוקת לפני אישרו, היעד שביישובי הדואר בתי (2)
המענים שלפיו מוינו;

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

אלה: תנאים שהתקיימו מרוכז ובלבד במשלוח דברי דואר רישום - רשום" "כמותי

לפחות; 100 של משלוח היא בכל הכמות הנשלחת (1)

הדואר; פקיד שאישר ברקוד, - היכר סימן מודפס הדואר דבר על (2)

דמי את לשלם ביקש מראש רגיל שהנמען מסוג איגרת גלויה או - מכתב, תגוביינה" "כמותי
אלה: תנאים שהתקיימו ובלבד משלוחם בעד הדואר

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

1,000 יחידות לפחות;   של לנמען היא הכמות הנשלחת (2)

ההיכר סימן שמאל מודפס בצד לאורכו העליון בחלק או העטיפה, הדואר דבר על (3)
משלוח אישור הנמען, מספר בידי משולמים הדואר דמי כי הדואר המעיד פקיד שאישר

ידי פקיד הדואר; על שאושרו כפי בשירות, וקווי זיהוי

מאלה: אחד כל ואבזרים לעיוורים" - "כתבים

אחר; בולט או בכתב ברייל קריאה בכתב חומר (1)

לעיוורים; קריאה חומר להדפסת מיוחדים גיליונות (2)
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תבליט; מפות (3)

ואבזריהן; ברייל בכתב להדפסה כתיבה מכונות (4)

רגיל כתיבה במכשיר לכתיבה או בחרט ברייל כתב לכתיבת ולוחות מסגרות (5)
ואבזריהם;

בכתב ברייל; לכתיבה עזרי לימוד (6)

לייצורם; ומסגרות לעיוורים, מיוחדים למתמטיקה, לימוד עזרי (7)

מגנטיים; וסרטים תקליטים (8)

ברייל; סימני ומודדי זמן עם שעונים (9)

ברייל; כתבי של להדפסתם גלופות (10)

מותאמים לשימוש עיוורים; ושקילה מכשירי עבודה, מדידה (11)

לעיוורים; מיוחדים שרטוט לוחות (12)

הליכה; מקלות (13)

עיוורים; לכלבי הנחיה רתמות (14)

של הרשות מוגדלת אחריות קיימת לגביו השולח שלפי בקשת דואר דבר - "משלוח מבוטח"
למשלוח לאחר קבלתו לו שאירעו נזק אבדן, גניבה או בשל בעדו, הפיצוי המרבי ושיעור
הליכי הבירור לגבי לאחר סיום למסירה, המיועד למען הנמען או ולפני מסירתו לידי

אלה: תנאים בהתקיים חדשים שקלים מ–25,000 למעלה לא כדי שוויו אך הוא גורלו,

ומסירתו טעונה רישום; קבלתו למשלוח על ניתן לשולח אישור (1)

על ערכו; השולח הצהיר למשלוח בעת קבלתו (2)

ובמועדם; במלואם שולמו המוגדלת האחריות בעד התשלום לרבות משלוח דמי (3)

שאינם מסחרית, ודוגמה ברשות) רשום שאינו עיתון (לרבות דפוס דבר מכתב, - חריג" "סוג
מיוחד; רגיל או מסוג

המרביות הן: שמידותיו תיבה, של צורה בעל חריג מסוג דואר דבר - מידות" מוגבל "סוג חריג
גרם; ל–2,000 בין 1,000 ומשקלו - 5 ס"מ, וגובה - 22 ס"מ רוחב 31 ס"מ, - אורך

שמשקלם ודוגמה מסחרית ברשות) רשום שאינו עיתון (לרבות דפוס דבר - מכתב, מיוחד" "סוג
תנאים  בהם ושמתקיימים ממוין, כמותי במשלוח מ–30 גרם, יותר ולא גרם מ–20 למעלה

רגיל; סוג של 2 עד 7

מסחרית שמתקיימים ודוגמה ברשות) רשום שאינו עיתון (לרבות דפוס דבר מכתב, רגיל" - "סוג
דיוורם: בשעת אלה תנאים בהם

גרם; 20 עד - המשקל (1)

מ"מ; 5 עד - העובי (2)

מרבית: מידה מ"מ; 140×90 מזערית: מידה  - מלבנית במעטפה - האריזה  (3) 
  1.4 לפחות  הוא המעטפה של אורכה האלה המידות שבתחום ובלבד מ"מ,  237×160

מרוחבה;
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מסוג שאינם במשלוחים זוהר, שאינו בהיר בגוון מנייר, ועשויה אטומה המעטפה (4)
כמותי ממוין בלבד;

סיכה, (בלא בדבק והדבקתו המעטפה בגב החפי קיפול ידי על סגורה המעטפה (5)
אחר); חפץ מתכתי או מהדק

במקביל  המעטפה פני על מודפס או רשום הדיוור, לסדרי הנוגע אחר דבר וכל (6) המען
המעטפה  של הימנית מהצלע מ"מ  140 מרבי של במרחק הנמצא במלבן אורכה, לקו 
התחתונה  מהצלע מ"מ ו–20  המעטפה של העליונה מהצלע מ"מ 40 של מזערי ובמרחק

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

מיועדים  המעטפה של הימני הצד מן מ"מ  74 של באורך העליונה הצלע שולי (7)
חלון, לעיל שיהא בה המנויים בה התנאים שמתקיימים בלבד; מותר למעטפה לביול

- ובלבד

ושצלעותיו צבע, נטולת שקופה  בשמשה סגור בלבד אחד  חלון בה שיש (א)
לצלעות המעטפה; מקבילות

בלא גלים; המעטפה בפנים במלואה מודבקת השמשה (ב) 

הצלע שולי כלהלן: שרוחבם המעטפה שולי אל חורג אינו החלון מיקום (ג)
מ"מ; מ–15 פחות - לא הצלעות שולי שאר מ"מ; מ–40 לא פחות העליונה -

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

הענין; לפי מ"מ, 279×210 של מרבית מידה או עד כתובות עשרים שורות עד - "עמוד"

התשלום קביעת לשם להלן, כמפורט מסוגים  דואר דברי  של צבירה - חודשית" "צבירה
לצדם: כמפורט הצבירה תקופת בסוף בעדם שישולם החודשי

תגוביינה - (1) כמותי

השירות; בקשת עם נתבקשה הצבירה (א)

שאחריו בחודש היום עד השירות בקשת מיום נמנית הצבירה תקופת (ב)
אותו חסר יום; חסר החודש שאחריו בחודש כמספר יום בקשת השירות שמספרו

יום; חסר בחודש, האחרון היום - יום

ממוין - כמותי  (2)

בחודש; הראשון עם המשלוח נתבקשה הצבירה (א)

ואולם חודש; אותו תום עד הראשון המשלוח מיום נמנית הצבירה תקופת (ב)
בפסקה כאמור צבירה תקופת - לכל היותר בשנה פעמיים - לבקש שולח יכול

(1)(ב);

קבוצת מאותה היחידות כל צירוף הדואר על ידי דברי מוינו משלוח כל בעת (ג)
חריג; מסוג ובהפרדה ומיוחד רגיל מהסוגים משקל

(3) כמותי רשום משולב -

בחודש; הראשון עם המשלוח נתבקשה הצבירה (א)

חודש; תקופת תום עד הראשון המשלוח מיום נמנית הצבירה תקופת (ב)
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- 24 דואר שירות כמותי (3א)

בחודש; הראשון המשלוח עם נתבקשה הצבירה (א)

החודש; תקופת עד תום הראשון המשלוח מיום הצבירה נמנית תקופת (ב)

קבוצת מאותה היחידות כל צירוף הדואר על ידי דברי מוינו משלוח כל בעת (ג)
ב';  שבחלק ב' 5.2א בסימן בפרט כמפורט משקל

50 פריטים - של משלוח בכל מזערית כמות - האוויר בדרך מכתבים משלוח (4)

בחודש; הראשון עם המשלוח נתבקשה הצבירה (א)

חודש;  אותו תום הראשון עם המשלוח נמנית מיום הצבירה (ב) תקופת

במדריך הדואר; ליצואן" במשמעות "שירות שירותים ליצואן סל - "שירות ליצואן"

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

בצירוף וחיפה אביב תל ירושלים, אחת מן הערים כל של השיפוט תחום - האזור" "תחום
אלה. אחת מערים עם הגובלים יישובים או מקומיות רשויות השיפוט של תחום

היא כמפורט בעדם, התשלום הקבוע לענין להלן, בשירותים המנויים הכמות המרבית .2
לצדם:

השירות פרטי
המרבית  הכמות

דיוור בכל

חבילות - העברת של רגיל בשירות חבילה (1) משלוח

250 חבילות  (1.1)  למען של דואר  צבאי      

חבילות 10 (1.2)  לכל מען אחר בארץ        

מסרים או מברקים 10 (2) שירותי תברוקה                      

יחידה 1 (3) שירותי דואר מהיר - אקספרס                      

יחידה 1 (4) משלוח דואר מהיר  לחוץ לארץ                      

(להלן חודש היחידות שנשלחו בכל כלל צירוף לפי מנוי שירותי תברוקה לגבי ואולם

הכמות המרבית)*. זו - בתוספת

__________
לקבל  ניתן בה המפורט על העולה בפרט 2 וכמות האמורים השירותים בעד התשלום שיעור לענין * פרטים

הדואר. בבתי

מרבית  כמות
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בארץ שירותים ב': חלק

תברוקה מהירים ושירותי שירותים למעט דואר, העברת דברי א': סימן

השירות פרטי
התשלום

חדשים בשקלים

או ברשות) רשום שאינו עיתון (לרבות דפוס דבר מכתב, משלוח .1 
מסחרית: דוגמה

- חריג מסוג 1.1

גרם 1.1.12.50 עד 100

גרם עד 500 מ-100 גרם למעלה 1.1.23.30

גרם עד 1,000 מ–500 גרם למעלה 1.1.35.00

גרם עד 2,000 מ–1,000 גרם למעלה 1.1.411.90

- מידות מוגבל חריג מסוג 1.2

גרם מ–1,000 עד 2,000 למעלה 1.2.16.90
חודשית,  בצבירה או במשלוח אחד ממוין - כמותי חריג 1.3 מסוג

- שמשקלה יחידה כל השולח, בחירת לפי

 10,000 עד
יחידות

ראשונות

מ–10,001 
 50,000 עד

יחידות
נוספות

מ–50,001 
 100,000 עד

יחידות
נוספות

מ–100,001 
 200,000 עד

יחידות
נוספות

מ–200,001 
 400,000 עד

יחידות
נוספות

יחידה לכל
על נוספת
400,000

1.3.1
גרם 50 1.231.21.161.121.111.06עד

1.3.2
מ–50 גרם  למעלה

גרם 100 1.351.311.251.211.171.08עד
1.3.3

מ–100 גרם  למעלה
גרם 150 1.781.731.691.651.601.52עד

1.3.4
מ–150 גרם  למעלה

גרם 200 2.001.951.901.851.811.73עד
1.3.5

מ–200 גרם  למעלה
גרם 250 2.202.162.122.072.031.93עד

1.3.6
מ–250 גרם  למעלה

גרם 300 2.422.382.332.292.252.15עד
1.3.7

מ–300 גרם  למעלה
גרם 350 2.642.602.552.512.472.37עד
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השירות פרטי
התשלום

חדשים בשקלים

 10,000 עד
יחידות

ראשונות

מ–10,001 
 50,000 עד

יחידות
נוספות

מ–50,001 
 100,000 עד

יחידות
נוספות

מ–100,001 
 200,000 עד

יחידות
נוספות

מ–200,001 
 400,000 עד

יחידות
נוספות

יחידה לכל
על נוספת
400,000

1.3.8
מ–350 גרם  למעלה

גרם 400 2.752.712.662.622.572.48עד
1.3.9

מ–400 גרם  למעלה
גרם 500 2.862.812.772.732.682.59עד

10,000 עד
יחידות

ראשונות

מ–10,001
50,000 עד

יחידות
נוספות

מ–50,001 
 100,000 עד

יחידות
נוספות

יחידה לכל
נוספת

100,000 על

1.3.10
גרם מ–500 למעלה

גרם 1,000 4.043.823.603.49עד
1.3.11 

מ–1,000  למעלה
גרם 2,000 8.638.638.638.63עד

כמותי ממוין -  מידות מוגבל מסוג חריג   1.4
בחירת השולח, לפי חודשית, בצבירה או אחד במשלוח  

גרם עד 2,000 למעלה מ–1,000  - יחידה כל  4.86

 - ממוין כמותי מיוחד 1.5 מסוג

למעלה מ–20 גרם  שמשקלה יחידה כל  

- גרם    עד 30

חודשית אחד, ללא צבירה במשלוח 1.5.1      
       1.09 במשלוח               19,999 יחידות

חודשית,  בצבירה או אחד, במשלוח  1.5.2     
השולח -  בחירת לפי   

יחידה לכל
על נוספת

400,000

מ–100,001
400,000 עד

יחידות נוספות

100,000 עד
יחידות

ראשונות

0.96                1.03     1.09         
אחד -  במשלוח מיוחד כמותי לא ממוין - מסוג   1.6 

עד 30 גרם   הראשון מ–20 גרם מהפריט יחידה לכל  
1.19       1.6.1 עד 5,000 פריטים 
 1.12      1.6.2 מעל 5,000 פריטים 
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השירות פרטי
התשלום

חדשים בשקלים

הרשות, גלויה מודפסת או מאוירת שהפיקה משלוח .2 
1.50 או משלוח איגרת       

3. משלוח עיתון הרשום ברשות -

- יחידה לכל , במשלוח עיתונים 3.1  עד 35,000

1.12  - מהם חלק או ראשונים 3.1.1 לכל 100 גרם

מ–100  למעלה - או חלק מהם נוספים גרם 3.1.2 לכל 50
0.35 300 גרם    גרם עד

מ–300 למעלה - או חלק מהם נוספים גרם 3.1.3 לכל 50
600 גרם                                                               0.31 גרם עד

- מעל 600 גרם             0.13 מהם או חלק 3.1.4 לכל 50 גרם נוספים

- יחידה במשלוח, לכל עיתונים מ–35,000 למעלה 3.2

1.12 מהם   3.2.1 לכל 100 גרם ראשונים או חלק

למעלה - חלק מהם נוספים או גרם 3.2.2 לכל 50
100 גרם                                                                    0.20 מ–

לשימוש המיועדים לעיוורים ואבזרים כתבים משלוח .4 
תשלום ללא בלבד            עיוורים

אחת - חבילה העולה על בכמות חבילות - 5. משלוח

חבילה כל משקל כל חבילה* -    

ק"ג 1 עד
 למעלה
ק"ג מ–1

- צבאי דואר של למען 5.1
הכמות המרבית 8.708.70עד

- בארץ אחר מען לכל 5.2
הכמות המרבית  18.8022.80  עד

מהירים שירותים ב': סימן

העבודה הבא*-  24 - מהיום ליום דואר בשירות דואר משלוח 5א.

- דבר דואר שמשקלו לכל        5.1א

 2.60 50 גרם   עד  5.1.1א

 3.10 עד 100 גרם  מ–50 גרם למעלה 5.1.2א

__________
השניה. בתוספת נקבע אחת חבילה משלוח בעד התשלום *
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השירות פרטי
התשלום

חדשים בשקלים

התנאים מתקיימים שלגביו ,24 דואר שירות כמותי במשלוח 5.2א
(2) עד (5) בפסקאות ממוין", "כמותי בהגדרה א', בחלק הקבועים
חודשית,  או בצבירה - במשלוח אחד ומעלה מ–3,000 יחידות -

- שמשקלו דואר - לכל דבר השולח בחירת לפי

  2.20 50 גרם    עד 5.2.1א
עד 300 גרם             2.70   למעלה מ–50 גרם 5.2.2א 

מהיר-אקספרס דואר משלוח .6
- הנמען מען עד דואר מבית

תשלום לפי יעדים

שטח בתחום
של השיפוט

מקומית בתחום האזוררשות

לשטח מחוץ
של השיפוט

מקומית רשות
לאזור מחוץ או

- דיוור בכל המרבית הכמות  עד
- שמשקלו דואר דבר לכל

עד 1 ק"ג   6.1 18.8021.8031.70

ק“ג עד 20 מ–1 ק"ג למעלה 6.224.8035.7040.60

איסוף - מנוי) שאינו (ללקוח לדלת מדלת בשירות מהיר דואר משלוח .7
ביישוב כלשהו ממען בעבורו איסופם או השירות ממזמין דואר דברי
לנמען ומסירתם העברתם לדלת, מדלת מהירים שירותים ניתנים שבו

דואר - דבר לכל - השירות או למזמין

היום* -  באותו 7.1  למסירה

 55.50 עד 1 ק"ג   7.1.1

 61.50 עד 15 ק"ג  מ–1 ק"ג למעלה 7.1.2

 66.40 עד 25 ק"ג  מ–15 ק"ג למעלה 7.1.3

  7.2  למסירה ביום המחרת* - 
 49.60 עד 1 ק"ג   7.2.1

 55.50 עד 15 ק"ג  מ–1 ק"ג למעלה 7.2.2

 61.50 עד 25 ק"ג  מ–15 ק"ג למעלה 7.2.3

השירות פרטי
התשלום

חדשים הערותבשקלים

עד הכמות המרבית מברק **- משלוח .8

מראש - קבוע בנוסח מאויר מברק  8.1
בשירות לנמען להעברה המברק קבלת

מברקים מסירת של רגיל
__________

השירות. לתנאי בכפוף  *

השניה. בתוספת נקבע רגיל מברק משלוח בעד התשלום **
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השירות פרטי
התשלום

חדשים הערותבשקלים

דואר בבית בכרטיס8.1.128.80 או במזומן
אשראי

בזק באמצעי הטלפון8.1.228.80 חשבון בחיוב
אשראי בכרטיס או

נוספת מילה כל 8.1.30.25

המברק להעברה  קבלת - מברק דחוף  8.2
מסירת של מיוחד בשירות לנמען

מברקים

המילים 10 - דואר בבית  8.2.1   
מהן הראשונות או חלק

בכרטיס49.60  או במזומן
אשראי

המילים בזק - 10 באמצעי   8.2.2   
מהן הראשונות או חלק

הטלפון49.60  חשבון בחיוב
אשראי בכרטיס או

נוספת מילה כל 8.2.3  0.30

או בפקסימילה להעברה מסר קבלת .9
שבמען קצה ציוד עד ומסירתו בטלקס

- דואר בית עד או הנמען

המרבית הכמות עד

המועבר מסר לענין - "עמוד" זה, בפרט
טלקס מכשיר באמצעות דואר מבית

- השידור זמן את מודד שאינו
שורות כתובות 5 עד

דקה עמוד ראשון, דואר - בבית 9.1      
מהם, לפי הענין  חלק או ראשונה    

בכרטיס3.30 או במזומן
אשראי

נוספת דקה או נוסף עמוד כל 9.21.70   

- בזק באמצעי 9.3

חלק  9.3.1 40 המילים הראשונות או
- מהן

הטלפון13.90 חשבון בחיוב
אשראי בכרטיס או

נוספת  מילה 0.20 ולא 9.3.2 כל
מ–30  למעלה
חדשים שקלים

לעמוד

שגוי  מען בשל לנמען הועבר שלא מסר  9.41.10

מהיר- דואר בשירות לנמען מסירה 9.5
אקספרס

18.80        
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השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

מידע מסר ממאגר הזמנת התשלום10. שיטת

הטלפון  חיוב חשבון
או במזומן תשלום

אשראי בכרטיס

הרשות של ישירה בגישה 10.1 
למאגר המידע  

14.50 בתוספתתשלום 
בשיעור המאגר לבעל

שנקבע

תשלום  9.80 בתוספת
בשיעור המאגר לבעל

שנקבע

בעל  שהוא אחר  10.2 באמצעות
למאגר המידע גישה  

14.50 בתוספתתשלום 
ולבעל המאגר לבעל

לו, בשיעורים הגישה
שנקבעו

תשלום  9.80 בתוספת
ולבעל המאגר לבעל
לו, בשיעורים הגישה

שנקבעו

למזמין השירות משלוח המסר שיעור התשלום הקבוע בתקנות אלה,10.3
מזמין השירות שביקש סוג המשלוח, לפי

ויעדו

השירות פרטי
התשלום

חדשים הערותבשקלים

לרבות לשולח, מסר מסירת אישור .11
טלקס או פקסימילה מברק,

רגיל  בדואר  11.1   1.80 

קצה לציוד שידור 11.23.30

מברקים רגיל של מסירת בשירות 11.3 28.80   

שנתקבל - מסר של העתק הכנת .12
בשירות התברוקה - למשלוח במערכת

מסר מכתבים, לכל של מסירת 6.90רגיל

באמצעות שהתקבל מסר מסירת .13
כנגד בבית דואר נמען לידי  - פקסימילה

הנמעןהתשלום בידי התשלום

עמוד ראשון 13.1         5.10

נוסף  עמוד 1.10         13.2 כל

שונים שירותים ג': סימן

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

בעד התשלום בתוספת
לפי הדואר דבר משלוח

ומשקלו סוגו

רגיל    14.15.80 בשירות

- אחד במשלוח - רשום כמותי 14.2
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השירות חדשיםפרטי בשקלים התשלום

הראשון - מהפריט פריט 14.2.1 לכל

ללא משלוח
קובץ

של ממוחשב
הנמענים פרטי

מלווה משלוח
בקובץ

של ממוחשב
הנמענים פרטי

14.2.1.1
פריטים עד 1,000 4.864.45מ–100 פריטים

14.2.1.2 
פריטים 1,000 4.34 4.76מעל

שני  המשלב רשום כמותי 14.2.2 שירות
הנמען במען נוספים מסירה ניסיונות
משולב) במשלוח רשום - כמותי (להלן
בחירת לפי חודשית, בצבירה או אחד

- פריט לכל השולח,

דואר דברי 100

דבר לכל
נוסף דואר
מ–101 עד 

 1,000

דבר לכל
נוסף דואר
1,000 מעל

15.9014.9013.90

פרט לאישור רשום - דואר אישור מסירת דבר .15
לעיוורים, ואבזרים כתבים משלוח של מסירה

- 4 בפרט כמפורט

מסירה  אישור או תקני מסירה אישור  15.1 
בטופס שאישרה הרשות

1.80

- אחר מסירה אישור  15.22.90

- אחר למען ומברקים דואר דברי להפניית בקשה רישום 15א.

בפרט כהגדרתו עסק, של בית דואר תא או ממען 15.1א.
שאינו ובין דואר תא שהוא (בין אחר מען אל ,16.3

תא דואר) -*

החודשים הראשונים תום ארבעת עד תשלום(1) ללא

תום עד הראשונים החודשים ארבעת מתום (2)
חודשים עשר 75.30שנים

תום עד נוספים חודשים שישה כל בעד (3)
הבקשה להפניה רישום 319.20שנתיים מיום

נוספים חודשים שישה כל בעד (4)427.30

מגורים מען אל פרטי דואר תא או מגורים ממען  15.2א.
- דואר תא שאינו פרטי

                       
__________

יחולו  הדואר בתא כבעל זכות השימוש שאינו רשום מי על ידי דברי דואר המוגשת להפניית בקשה * לגבי

15.2א. בפרט הקבועים התשלומים
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החודשים הראשונים תום ארבעת עד תשלום(1) ללא

תום עד הראשונים החודשים ארבעת מתום (2)
חודשים עשר 58.50שנים

תום עד נוספים חודשים שישה כל בעד (3)
הבקשה להפניה רישום 269.70שנתיים מיום

נוספים חודשים שישה כל בעד (4)366.80

דואר אל תא פרטי תא דואר או ממען מגורים תשלום*15.3א. ללא

אחר - למען ומברקים דואר דברי להפניית בקשה 16. רישום

(בין מען אחר אל של בית עסק דואר או תא ממען .16.1
*- דואר) תא ובין שאינו דואר תא שהוא

החודשים הראשונים תום ארבעת עד תשלום(1) ללא

תום עד הראשונים החודשים ארבעת מתום (2)
חודשים 75.30עשרה

שנה עד תום נוספים חודשים כל שישה בעד (3)
להפניה רישום הבקשה חודשים מיום 319.20ועשרה

נוספים חודשים שישה כל בעד (4)427.30

מגורים מען אל תא דואר פרטי או מגורים ממען .16.2
- דואר תא שאינו פרטי

החודשים הראשונים תום ארבעת עד תשלום(1) ללא

תום עד הראשונים החודשים ארבעת מתום (2)
חודשים 58.50עשרה

שנה עד תום נוספים חודשים כל שישה בעד (3)
להפניה רישום הבקשה חודשים מיום 269.70ועשרה

נוספים חודשים שישה כל בעד (4)366.80

דואר תא אל פרטי דואר תא או מגורים ממען תשלום* 16.3. ללא

של משרד מען - לרבות "בית עסק" זה, לענין פרט
מסחר, בית תאגיד, בנק, ממשלתי, מוסד, או פרטי
בית כל או מלון בית מפעל, מלאכה, בית חנות,
על הפיקוח בחוק כהגדרתו מעון זה ובכלל אירוח
מען שאינו מקום  וכל התשכ"ה-31965, מעונות, 

פרטי. מגורים

בגוביינה הוא תכולתו בעד שהתשלום דואר דבר מסירת .177.90

תגוביינה בשירות דבר דואר או חבילה מסירת על18. המוטל התשלום
או החבילה משלוח

הדואר דבר

הדואר בבית דואר לשם מסירתו דבר חיפוש .197.90
__________

יחולו  הדואר בתא כבעל זכות השימוש שאינו רשום מי על ידי דברי דואר המוגשת להפניית בקשה * לגבי

.16.2 בפרט הקבועים התשלומים
3 ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.
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רשום דואר של דבר תעודת משלוח חיפוש .20 
בדיקת חבילה, מסירת על קבלה של חיפוש או

לכל יום - מסמכים  7.90

דבר של המען  או הנמען שם שינוי דואר, דבר החזרת  .21 
השולח בקשת לפי - 7.90הדואר

הפנייתה או לתעודתה נמסרה שלא חבילה החזרת .22 
למען אחר

על המוטל התשלום
משלוח אותה חבילה

קבלה העתק .237.90

מסירתה לפני חבילה של מחדש אריזה .247.90

או אל שולח (מאותו מכתבים עשרה 25. אחסנת
ימים נדרשו תוך 20 שלא , חבילה או נמען) אותו   

חלק ממנו - או יום לכל - הודעה שנשלחה מיום   7.90

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

- לפחות 100 

- באריזה דואר דבר לכל 26.1

כנגד מסירה 
הצגת מסמך

מסירה בדרך
אחרת

ק"ג עד 5 מ–1 ק"ג (1)4.75 3.55

ק"ג עד 20 מ–5 ק"ג למעלה (2)5.95 4.75

כתבי  עיתונים, למעט במעטפה, אחר דואר דבר 26.2 לכל
- שמשקלו ועלונים, עת

גרם 50 עד (1)1.55   0.60

גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה (2)1.75    0.70

גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה (3)1.901.30

עד 500 גרם  מ–250 גרם למעלה (4)2.651.50

גרם עד 1,000 מ–500 גרם למעלה (5)3.652.70

לא אשר ,26 בפרט כאמור שהופקדה חבילה אחסנת .27
למסירתה שנקבע האחרון מהיום ימים 20 נדרשה בתוך

- ממנו חלק או יום לכל - 7.90לנמען

במעטפות דואר בבית דואר דברי של תכולתם עטוף .28
אליו במרוכז, העברתם לשם הנמען, שהכין מען  נושאות

שמשקלו עד 100 גרם  דואר דבר לכל - חשבונו ועל   0.85

וקבלת דואר דברי  משלוח  לצורכי נעול  בשק  שימוש .29 
- הדואר בבית דואר דברי

בחודש ינואר באחד לשנה המתחילה 29.1128.90

ינואר לאחד בחודש עד ממנו או חלק חודש  29.210.90 לכל
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נעול שק החלפת 29.366.40

להפניית דברי בקשה רישום כולל - דואר בתא 30. שימוש
הדואר עד תום תא ממען אחר אל דואר או מברקים

לראשונה שימוש רשות מתן תחילת מיום חודשים שישה
- הדואר בתא

דואר תא
רגיל

דואר תא
כפול

ינואר בחודש באחד המתחילה לשנה 30.1165.60312.30

ינואר בחודש באחד שתחילתה שנתיים של לתקופה 30.2 302.40555.20

בחודש  באחד שתחילתה שנים שלוש של לתקופה  30.3
441.20812.00ינואר

ינואר אחד בחודש חלק ממנו עד חודש או לכל 30.414.9027.80

דואר החלפת מנעול בתא 30.537.7037.70

חלוקה תא דואר במרכז הקצאת ללא30.6
תשלום

ללא
תשלום

או אחר דואר לבית דואר בתא השימוש רשות העברת .31
לעברית מלועזית שינוי למעט המשתמש, בשם 7.90שינוי

ברשות - עיתון רישום  .32

בחודש ינואר באחד לשנה המתחילה 32.1904.20

ינואר בחודש אחד עד ממנו חלק או חודש לכל 32.276.30

באלה וכיוצא בולים דברי בולים, קניית על אישור מתן תשלום33. ללא

שידורו לפני מברק ביטול .347.90

למברקים - מקוצר מען רישום  .35

בחודש ינואר באחד לשנה המתחילה 35.1114.00

ינואר בחודש אחד עד ממנו חלק או חודש לכל 35.29.60

למברקים מקוצר מען ברישום שינוי .367.90    

אחר - אחד למען ממען הפניית מברק  .37

רשות מקומית אותה של השיפוט בתחום שטח 37.18.90    

התשלום  המקומית הרשות של השיפוט לשטח מחוץ  37.2
בהתאם למספר ישראל בתחומי הנשלח המברק בעד

וסוגו שבמברק המילים

לכל יום מסמכים - בדיקת מברק,     387.90. חיפוש של

דואר דבר של מבוטח משלוח .39

בפרט כאמור דואר דבר למעט דואר, דבר לכל 39.1 
משנה 39.2  

4.00 לכל 1,000 שקלים 
מהם או חלק חדשים

דבר הדואר מערכו של
הדואר. דמי בתוספת
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המכיל תכשיטים דואר לכל דבר 14.00 לכל 1,000 שקלים 39.2
מהם או חלק חדשים

דבר הדואר מערכו של
הדואר דמי בתוספת

בין–לאומיים שירותים ג': חלק

והיבשה הים שירותי דואר בדרך א': סימן

מכתב - משלוח  .1

- שמשקלו מכתב לכל במשלוח, פריטים 1.1 עד 50

עד 500 גרם                                   10.50 למעלה מ–250 גרם  1.1.1

עד 1,000 גרם                                17.50 למעלה מ–500 גרם  1.1.2

עד 2,000 גרם                              20.50 למעלה מ–1,000 גרם  1.1.3

1.1.4  על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם          12.30

במשלוח,  מכתבים מ–50  למעלה בין–לאומי, כמותי 1.2
- שמשקלו הראשון מהמכתב מכתב, לכל

עד 500 גרם                                   8.00 למעלה מ–250 גרם  1.2.1

עד 750 גרם                                   12.10 1.2.2 למעלה מ–500 גרם

עד 1,000 גרם                                12.70  למעלה מ–750 גרם  1.2.3

עד 1,500 גרם                              18.70 למעלה מ–1,000 גרם  1.2.4

עד 2,000 גרם                              20.30 למעלה מ–1,500 גרם  1.2.5
1.2.6  על כל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם           12.20

1.40 2.     משלוח גלויה      

קטן - צרור משלוח  .3

- שמשקלה יחידה לכל במשלוח, פריטים עד 50  3.1

עד 1,000 גרם                                17.50 למעלה מ–500 גרם  3.1.1

עד 2,000 גרם                               20.50 3.1.2 למעלה מ–1,000 גרם

לכל  במשלוח, 3.2 כמותי בין–לאומי, למעלה מ–50 פריטים
- שמשקלה הראשונה, מהיחידה יחידה,

עד 750 גרם                                   12.10 למעלה מ–500 גרם  3.2.1

עד 1,000 גרם                                12.70  למעלה מ–750 גרם  3.2.2

עד 1,500 גרם                              18.70 למעלה מ–1,000 גרם  3.2.3

עד 2,000 גרם                              20.30 למעלה מ–1,500 גרם  3.2.4

דפוס  משלוח דבר  .4

- שמשקלה יחידה לכל במשלוח, פריטים       4.1  עד 50

גרם 1.40               4.1.1  עד 20

גרם עד 50 למעלה 20 גרם  4.1.2               2.20
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עד 100 גרם                                      2.80       4.1.3 למעלה מ–50 גרם

עד 250 גרם                                   5.80  למעלה מ–100 גרם  4.1.4

עד 500 גרם                                   10.50 למעלה מ–250 גרם  4.1.5

עד 1,000 גרם                                 17.50 4.1.6 למעלה מ–500 גרם

עד 2,000 גרם                              20.50 למעלה מ–1,000 גרם  4.1.7

כל 1,000 גרם נוספים או כל חלק מהם      12.30 על  4.1.8

לכל  במשלוח, מ–50 פריטים למעלה בין–לאומי, כמותי 4.2
- שמשקלה הראשונה, מהיחידה יחידה,

גרם 1.40               4.2.1  עד 50

גרם עד 100 למעלה מ–50 גרם  4.2.2     2.00

גרם עד 250 למעלה מ–100 גרם  4.2.34.30

גרם עד 500 למעלה מ–250 גרם  4.2.4 8.00

גרם עד 750 למעלה מ–500 גרם  4.2.512.10

גרם עד 1,000 למעלה מ–750 גרם  4.2.612.70

גרם עד 1,500 למעלה מ–1,000 גרם  4.2.718.70

גרם עד 2,000 למעלה מ–1,500 גרם  4.2.820.30

מהם חלק או נוספים גרם לכל 1,000  4.2.912.20

אחד - למען דפוס דברי של ישיר לשק  4.3

ק"ג 4.3.157.40  עד 5

ממנו חלק ק"ג נוסף או לכל 4.3.210.20

אחד - למען מוזל, בתעריף דפוס דברי של ישיר לשק  4.4

ק"ג עד 5  4.4.156.90

ממנו חלק או נוסף ק"ג לכל 4.4.27.30

דבר - מוזל" בתעריף דפוס "דבר זה, פרט לענין
עת, כתב  עיתון, שהוא בישראל שהודפס דפוס 

(למעט  לפחות עמודים  20 בני חוברת או ספר
מפה או נגינה תווי הכריכות),

המיועדים לעיוורים ואבזרים כתבים משלוח .5
בלבד עיוורים תשלוםלשימוש ללא

האוויר בדרך דואר שירותי ב': סימן

- וחבילות דואר, למעט מברקים דברי משלוח

תשלום; לשלוש קבוצות היעד ארצות סווגו להלן בלוח א' זה, בחלק

זה. חלק של ב' קבוצה מפורטים בלוח לכל התעריפים
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שם הארץ קבוצה  מספר

אבו דבי #2       
אוגנדה 2       

אוזבקיסטן 2       
קייון אל אום #2       

אוסטריה 1       
אוסטרליה 3       
אוקראינה 1       
אורוגואי 3       

אזורים 1       
אזרבאיג'ן   2       

איטליה 1       
אינדונזיה         2       

איסלנד    1       
איראן #2       

אירלנד 1       
אלבניה 1       

אלג'יריה #*2       
אל-סלוואדור 2       

אנגולה 2       
אנגילה  2       
אנדורה 1       

וברבודה אנטיגואה  2       
הולנדיים אנטילים 2       

אסטוניה 1       
אסנסיון 2       

אפגניסטאן 2       
אקואדור 3       

ארגנטינה 3       
ארובה 2       

אריתריאה 2       
ארמניה    2       

ארצות הברית 2       
אתיופיה 2       

בהאמה 2         
בהוטן 2         

בולגריה 1         

שם הארץ קבוצה  מספר

בוליביה 3         
הרצגובינה בוסניה 1         

בוצואנה   2         
בורונדי 2         

פסו בורקינה   2         
בלרוס 1         

(מיאנמר) בורמה 2         
בחריין #2
בלגיה      1

בליז 2         
דש בנגלה 2         

(דהומיי) בנין 2         
ברבדוס 2         

ברוניי דרוסלם 2         
ברזיל 3         

בריטניה 1         
ברמודה  2         

גאנה 2        
גבון   2        

גואדלופ 2        
גואטמלה 2        
גואם (אי) 3        

גויאנה 3        
הצרפתית גויאנה 3        

גיברלטר 1        
ג'יבוטי 2        
גיניאה 2        

ביסאו גיניאה 2        
המשוונית גיניאה 2        

ג'מאיקה 2        

גמביה 2       
גרוזיה 2       

גרינלנד 1       
גרמניה 1       

(אי) גרנדה       2       
ג'רסי 1       
גרנסי 1       

א' לוח

וקבוצות תשלום יעד רשימת ארצות
וחבילות בדרך האוויר למשלוח דברי דואר

רגילים. מכתבים שירות קיים לאלג'יריה *
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דובאי #2       
(אי) דומיניק 2       

דומיניקנה 2       
דנמרק     1       

אפריקה דרום 2       

האיטי 2       
הודו 2       

הולנד 1       
הונג-קונג 2       

הונגריה 1       
הונדורס 2       

וטיקן 1       
וייטנאם 2       
וייק (א') 3       

ארה"ב של וירג'ין 2       
בריטניה של וירג'ין

(טורטולה)
2       

(איים) ופרטונה וליס 3       
הברידס) (ניו ונואטו 3       

ונצואלה 3       

דמוקטרית) (קונגו זאיר   2       
זימבבואה (רודזיה) 2       

זמביה 2       

(קוט השנהב חוף
דיבואר)

2       

הלאומית) (סין טאיוון 2
טג'יקיסטן 2

טורקמניסטן 2
טובלו 3

טוגו 2
פרנדלי) (איי טונגה 3

וקאיקוס טורקס 2
טנזניה 2

בריטית טריטוריה
ההודי באוקיאנוס

2

וטובגו טרינידד 2
(אי) קונהה דה טריסטן 2

הארץ שם קבוצה מספר

(סרביה יוגוסלביה
ומונטנגרו)

1

יוון 1
ירדן 1
יפן 2

כווית #2
ורדה כף 2

(לאוס) לאו 2
לבנון #1

לוב #2
לוקסמבורג 1

לטביה 1
ליבריה 2

ליטא 1
לסוטו 2

ליכטנשטיין 1
מאלי 2

מאוריטניה 2
מאוריציוס 2

מדגסקר 2
(בורמה) מיאנמר 2

מיקרונזיה 3
מדיירה 1

מולדובה 1
מוזמביק 2

מונקו 1
מונגוליה 2

(אי) מונסרט 2

מוסקט #2
מלאוי 2

(איים) מלדיבים 2
מלזיה 2
מלטה 1

מצרים 1
מקאו 2

מקדוניה 1
מקסיקו 2

מרוקו 2
מרטיניק 2
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מריאנים 3
אפריקה מרכז 2

מרשל 3

נאורו 3
נורבגיה 1
נורפולק 3

ניג'ר 2
ניגריה 2

זילנד ניו 3
ניקרגואה 2

נפאל 2
נמיביה 2

ערביות נסיכויות
מאוחדות

#2

סודאן #2
סוואזילנד 2

(רפ') סומליה 2
סוריה #1

סורינם 3
סיירה לאונה 2

סיישל 2
(טיוואן) הלאומנית סין 2

סינגפור 2
העממית סין 2

סלומון 2
סמואה של ארה"ב 3
המערבית סמואה 3

סלובניה 1

סלובקיה 1
מרינו סן 1

סנגל 2

וגרנדין וינצנט סנט 2
נוויס כריסטוף סנט

ואנגילה
2

ומיקלון פייר סנט 2
ופרינסיפה תומה סנט 2

לוצ'יה סנטה 2
סנטה הלנה 2

סעודיה #2

הארץ שם קבוצה מספר

ספרד 1
ומונטנגרו סרביה

לשעבר) (יגוסלביה
1

לנקה (ציילון) סרי 2
עג'מן 2#

עומאן 2
עירק 2#

פורטוגל 1
פוקלנד (איים) 3

פוג'יירה 2#
הצרפתית פולינזיה 3

פולניה 1
פיג'י 3

פיטקרן 3
פיליפינים 2

פינלנד 1
התעלה) (כולל פנמה 2

גינאה החדשה פפואה - 3
פקיסטן #2

פרגואי 3
פרו 3

פרים #2

צ'אד 2
צ'גוס 2
צ'ילי 3

(רפובליקה) צ'כית 1
צרפת 1

קובה 2
(חוף דיבואר קוט

השנהב)
2

קולומביה 3
קומורים 2

רפ' דמוקרטית קונגו
(זאיר)

2

קונגו 2
קוסטה-ריקה 2

קוק 3
דרום קוריאה - 2
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הארץ שם קבוצה מספר
קילינג או קוקוס 3
צפון קוריאה - 2

קזחסטן 2
קטאר #2
קיימן 2

(ג'ילברט) קיריבטי 3
קירגיזיה 2

החדשה קלדוניה 3
קמבודיה 2

קמרון 2
קנדה 2
קניה 2

קנרים 1
קפריסין 1

קרואטיה 1
קרולינים 3

קריסמס (אוק' ההודי) 3

ראוניון 2
רואנדה 2

חיימה אל ראס #2
רומניה 1
רוסיה 1

שבדיה 1
שוויץ 1
שרג'ה #2

תאילנד 2
תוניסיה 2
תורכיה 1

תימן #2

אלה. עם מדינות דואר קשרי עם כינון דואר דברי ניתן לשלוח יהיה #
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ב' לוח

קבוצת ארצות

השירות 123פרטי

חדשים בשקלים התשלום

מכתב משלוח .1

- אחד במשלוח מכתבים 1.1 עד 50

- מכתב שמשקלו לכל

גרם 1.1.12.202.402.90 עד 20
גרם עד 50 מ–20 גרם למעלה 1.1.23.004.304.90

גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה 1.1.35.607.208.90
גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה 1.1.49.6012.3014.80
גרם עד 500 מ–250 גרם למעלה 1.1.521.0027.0032.00

גרם עד 1,000 מ–500 גרם למעלה 1.1.633.0040.0053.00
גרם עד 1,500 מ–1,000 גרם למעלה 1.1.752.0068.0086.00

גרם מ–1,500 עד 2,000 למעלה 1.1.854.0072.0092.00

- במשלוח פריטים עד 50 אחר דואר דבר 1.2 משלוח
גרם 1.2.12.202.402.90 עד 20

גרם עד 50 מ–20 גרם למעלה 1.2.23.004.004.90
גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה 1.2.34.405.707.00

גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה 1.2.47.409.4011.60
גרם עד 500 מ–250 גרם למעלה 1.2.517.0019.0024.00
גרם עד 750 מ–500 גרם למעלה 1.2.624.0028.0032.80

גרם מ–750 ועד 1,000 למעלה 1.2.728.0038.0050.00
גרם עד 1,500 מ–1,000 גרם למעלה 1.2.851.0067.0084.00

גרם מ–1,500 עד 2,000 למעלה 1.2.954.0072.0092.00
מהם חלק או נוספים גרם 1.2.1025.0033.0043.00 לכל 1,000

או  500 מכתבים ועד   50 מעל  בין–לאומי, 1.3 כמותי
חודשית, או בצבירה אחרים במשלוח אחד דואר דברי
הראשון מהפריט פריט לכל השולח, בחירת לפי

שמשקלו*-
גרם 1.3.11.771.922.03 עד 20

גרם עד 50 מ–20 גרם למעלה 1.3.22.392.864.06

גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה 1.3.33.204.005.20

גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה 1.3.45.707.3010.20

גרם עד 500 מ–250 גרם למעלה 1.3.511.4014.0023.80

גרם עד 750 מ–500 גרם למעלה 1.3.616.6021.8032.70

גרם עד 1,000 מ–750 גרם למעלה 1.3.721.3029.1046.80

גרם עד 1,500 מ–1,000 גרם למעלה 1.3.834.3043.7066.60

גרם עד 2,000 1.3.938.5052.0090.50 למעלה 1,500 גרם

מהם חלק או נוספים גרם 1.3.1012.5016.6031.20 לכל 1,000

ו–1.3. 1.2 שבפרטים התשלומים יחולו הראשונים הפריטים משלוח עבור *
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קבוצת ארצות

השירות 123פרטי

חדשים בשקלים התשלום

דואר  או דברי מעל 500 מכתבים בין–לאומי, 1.4 כמותי
בחירת לפי חודשית, בצבירה או אחד במשלוח אחרים

- שמשקלו* הראשון, מהפריט פריט, לכל השולח,
גרם 1.4.11.721.871.98 עד 20

גרם עד 50 מ–20 גרם למעלה 1.4.22.342.763.98

גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה 1.4.33.123.855.10

גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה 1.4.45.627.079.98

גרם עד 500 מ–250 גרם למעלה 1.4.58.9111.7823.40

גרם עד 750 מ–500 גרם למעלה 1.4.613.6618.5232.55

גרם עד 1,000 מ–750 גרם למעלה 1.4.718.4425.3045.83

גרם עד 1,500 מ–1,000 גרם למעלה 1.4.825.5535.4164.76

גרם עד 2,000 1.4.935.1248.9790.05 למעלה 1,500 גרם

מהם חלק או נוספים גרם 1.4.1011.4916.2030.63 לכל 1,000

לבקשת  אחרים,  דואר  ודברי מכתבים  1.5 איסוף 
לצורך  אחד, במשלוח דואר דברי  50 מעל הנמען,

1.3 עד 1.4* בפרטים כמפורט האוויר בדרך משלוחם

תשלום ללא

מבוילת גלויה לרבות הרשות, שהפיקה גלויה משלוח .21.50

אחד - דברי דפוס למען שק ישיר של 3. משלוח

ק"ג 3.1129.00171.00221.00 עד 5

או חלק ממנו לכל ק"ג נוסף 3.225.0033.0043.00

העיתון - של המערכת מאת עיתון 4. משלוח

מהם או חלק גרם 15 0.460.740.94כל

לשימוש המיועדים  לעיוורים ואבזרים כתבים משלוח  .5
- בלבד עיוורים

מהם או חלק גרם 500 2.905.808.90לכל

הדואר. ביחידות הודעה תפורסם השירות של תחילתו מועד על *

לחוץ–לארץ חבילות משלוח ג': סימן

התעריפים לעיל. שבסימן ב' בלוח א' קבועות היעד סיווג ארצות התשלום לפי קבוצות שלוש
שלהלן**. ג' בלוח מפורטים קבוצה לכל

לארצות האוויר ובדרך והיבשה  הים בדרך שמתקבלות חבילות של מרבי בדבר משקל מגבלות לענין **
הדואר. ראה במדריך - מסוימות
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ג' לוח

קבוצת ארצות

השירות 123פרטי

חדשים בשקלים התשלום

1. משלוח חבילה -
- והיבשה הים בדרך 1.1

ק"ג ½ עד (1)50.0046.0059.00
ממנו חלק ק"ג נוסף או ½ לכל (2)3.105.205.20

- האוויר בדרך 1.2
- ½ ק"ג עד 1.2.1

10 חבילות במשלוח  עד (1)51.0047.0076.00
10 חבילות במשלוח  מעל (2)42.0035.0059.00

- ממנו חלק או נוסף ק"ג ½ כל 1.2.2
10 חבילות במשלוח  עד (1)13.0018.0023.50

10 חבילות במשלוח  מעל (2)8.0015.0021.00

- (EMS) מהיר דואר 2. משלוח
דואר לכל דבר - במשלוח הכמות המרבית אעד

ארה"ב
ב

אירופה

ג
שאר

הארצות

חדשים בשקלים

ק"ג 2.158.0089.0087.00 עד 1/2
ק"ג עד 1 מ– 1/2 ק"ג 2.276.0092.00101.00 למעלה

ק"ג נוסף 2.328.1012.5023.90 כל 1
בקשת  לפי מהיר, בשירות הדואר דבר 2.4 איסוף

דבר לכל *(EMS) השולח, לצורך משלוחו בדואר מהיר
- דואר

21.00

איסוף באותו נוסף דואר דבר לכל 2.4.116.00

הדואר. ביחידות הודעה תפורסם השירות של תחילתו מועד על *

הבין–לאומי בשירות שונים שירותים ד': סימן

השירות פרטי
בשקלים התשלום

חדשים

דואר דבר רישום .15.10
אחד למען המיועד דפוס דברי של שק רישום .222.00

דואר דבר של (אקספרס) מיוחדת מסירה .310.40
רשום אחר דבר דואר או מסירת חבילה אישור .41.70

למען או לשם לארץ לחוץ שנשלח דואר דבר של רשומה הפניה .5
לארץ בחוץ אחר

8.00

בהתאם בויל שלא לארץ מחוץ שהגיע דואר בדבר טיפול .6
המוצא של ארץ לתעריף

8.00           
התשלום בתוספת

דמי הביול של
החסרים
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השירות פרטי
בשקלים התשלום

חדשים

כפי דמי המשלוח דואר לחוץ לארץ (מלבד טיפול בדבר דמי .7
בעלת היא לפי הצהרת השולח, ב' ו–ג') שתכולתו, בחלקים שנקבעו

גבוה ערך
לכך. שנקבעו הדואר בסניפי רק ניתן זה שירות הערה:

125.00

המסירה לפני לארץ, מחוץ שהגיעה חבילה של חדשה אריזה .88.00
לשולח חבילה החזרת או בארץ למען לארץ מחוץ חבילה הפניית .9
מאת הנדרשות ההוצאות (מלבד לארץ בחוץ לנמען מסירתה אי עקב

בחוץ לארץ) מינהל הדואר
ק"ג 9.141.60 עד 1

ק"ג נוסף 9.23.60 לכל 1
בין–לאומי תשובה שובר .107.30

תגוביינה - בשירות לארץ מחוץ שנשלח מכתב 11. מסירת
- גרם 50 עד מכתב 2.10כל

דואר - דבר מבוטח של 12. משלוח
*- משנה 12.2 בפרט כאמור דואר דבר למעט דואר, דבר 4.00 לכל 1,000 12.1 לכל

או חדשים שקלים
מערכו של חלק מהם
בתוספת הדואר דבר

הדואר דמי
תכשיטים** המכיל דואר דבר לכל 14.00 לכל 1,000 12.2

או חדשים שקלים
מערכו של חלק מהם
בתוספת הדואר דבר

הדואר דמי

.(EMS) מהיר ובדואר ליצואן" ”שירות * במסגרת
.(EMS) מהיר דואר כולל לא בלבד, ליצואן" ב"שירות **

הבין–לאומי בשירות תברוקה שירותי ה': סימן

השירות חדשיםפרטי בשקלים הערותהתשלום

לחוץ–לארץ - מברק המרבית1. משלוח הכמות עד

המברק  קבלת - רגיל מסוג 1.1 מברק
של רגיל בשירות לנמען להעברה

פרט הארצות, לכל מברקים, מסירת
הברית* וארצות לאירופה

- 7 המילים  דואר 1.1.1 בבית
מהן חלק או הראשונות

או37.00 במזומן
בכרטיס
אשראי

- 7 המילים  בזק 1.1.2 באמצעי
מהן חלק או הראשונות

חשבון37.00 בחיוב
או טלפון
בכרטיס
אשראי

השניה. בתוספת נקבע הברית ולארצות משלוח מברק רגיל לאירופה בעד התשלום *
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השירות חדשיםפרטי בשקלים הערותהתשלום

נוספת מילה כל 1.1.31.85

המברק  קבלת - דחוף 1.2 מברק
של מיוחד בשירות לנמען להעברה

הארצות לכל מברקים - מסירת

- 7 המילים  דואר 1.2.1 בבית
מהן חלק או הראשונות

73.00

- 7 המילים  בזק 1.2.2 באמצעי
מהן חלק או הראשונות

חשבון73.00 בחיוב
או טלפון
בכרטיס
אשראי

נוספת מילה כל 1.2.33.55

קבלת  - ( L.T.) מוברק מכתב 1.3
לנמען להעברה המוברק המכתב
מברקים מסירת של רגיל בשרות

- דואר בבית או1.3.1 במזומן
בכרטיס
אשראי

 22 - הארצות 1.3.1.1 לכל
חלק או הראשונות המילים

מהן

42.00

נוספת  מילה 1.3.1.2 כל
מילים 50 עד

1.65

נוספת  מילה 1.3.1.3 כל
עד  50 מילים מ– למעלה

הברית  לארצות 200 מילים,
בלבד וקנדה

0.10

- בזק באמצעי חשבון1.3.2 בחיוב
או טלפון
בכרטיס
אשראי

 22 - הארצות 1.3.2.1 לכל
חלק או הראשונות המילים

מהן

42.00

נוספת עד  1.3.2.2 כל מילה
מילים 50

1.65

נוספת  מילה 1.3.2.3 כל
עד  מ–50 מילים למעלה

הברית  לארצות 200 מילים,
בלבד וקנדה

0.10

- ים בלב לאניה מברק משלוח 1.4

- רגיל מסוג 1.4.1
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השירות חדשיםפרטי בשקלים הערותהתשלום

 7 - דואר 1.4.1.1 בבית
חלק או הראשונות המילים

מהן

או37.00 במזומן
בכרטיס
אשראי

 7 - בזק 1.4.1.2 באמצעי
חלק או הראשונות המילים

מהן

חשבון37.00 בחיוב
או טלפון
בכרטיס
אשראי

נוספת מילה כל 1.4.1.31.85

- דחוף מברק 1.4.2

 7 - דואר 1.4.2.1 בבית
חלק או הראשונות המילים

מהן

73.00

 7 - בזק 1.4.2.2 באמצעי
חלק או ראשונות המילים

מהן

חשבון73.00 בחיוב
או טלפון
בכרטיס
אשראי

נוספת מילה כל 1.4.2.33.55

עד ומסירתו להעברה בטלקס מסר קבלת .2
- דואר בית עד או הנמען שבמען קצה ציוד

לאירופה
קנדה הארצותארה"ב לשאר

הכמות עד
במזומן המרבית

בכרטיס או
אשראי

- דואר בבית 2.1

או חלק  2.1.1 דקה ראשונה
ממנה

16.0022.20

נוספת דקה כל 2.1.28.4012.40

בזק באמצעי הארצות2.2 חשבוןלכל בחיוב
או הטלפון

בכרטיס
אשראי

או  הראשונות 2.2.1 40 המילים
חלק מהן

19.00

נוספת מילה כל מ–40.00 2.2.2 למעלה ולא 0.19
שקלים חדשים לעמוד

לאניה בטלקס להעברה מסר קבלת .3 
- בחיוג ישיר ים - בלב

דואר בבית 3.1

ראשונה דקה 3.1.119.20

נוספת דקה כל 3.1.213.90

בזק באמצעי 3.2

ראשונה דקה 3.2.119.20

כל דקה נוספת 3.2.213.90
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השירות חדשיםפרטי בשקלים הערותהתשלום

בפקסימילה - להעברה מסר הכמות4. קבלת עד
המרבית

בבית  למשלוח שנתקבל 4.1 מסר
שבמען קצה ציוד עד למסירה דואר

- דואר בית עד או הנמען

או במזומן
בכרטיס
אשראי

רק המכיל מסמך
כתובות מילים
ידי על להקלדה

הדואר אחרפקיד מסמך
לאירופה 4.1.1

עמוד ראשון 4.1.1.119.3010.40

נוסף עמוד כל 4.1.1.29.704.70

וקנדה הברית לארצות 4.1.2

עמוד ראשון 4.1.2.117.0010.40

נוסף עמוד כל 4.1.2.27.604.70

הארצות לשאר 4.1.3

עמוד ראשון 4.1.3.123.5010.40

נוסף עמוד כל 4.1.3.211.604.70

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

או במזומן
בכרטיס
אשראי

עמוד ראשון 4.2.125.50

נוסף עמוד כל 4.2.218.60

באמצעי  למשלוח שנתקבל 4.3 מסר
שבמען קצה ציוד  עד  - למסירה  בזק
הארצות לכל - דואר בית עד או הנמען

חשבון בחיוב
או הטלפון

בכרטיס
אשראי

ראשונות מילים 40 4.3.119.00

נוספת מילה כל מ–40.00 4.3.2 למעלה ולא 0.18
שקלים חדשים לעמוד

4.4 מסר שנתקבל למשלוח באמצעי בזק 
לכל הארצות - הנמען למסירה לידי

חשבון בחיוב
או הטלפון

בכרטיס
אשראי

חלק  או ראשונות 4.4.1 40 מילים
מהן

27.50

נוספת  מילה מ–50.00 4.4.2 כל למעלה ולא 0.18
שקלים חדשים לעמוד
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בפקסימילה  להעברה מסר 4.5 קבלת
- ים בלב לאניה

למשלוח  שנתקבל 4.5.1 מסר
- דואר בבית

עמוד ראשון 4.5.1.142.20

נוסף עמוד כל 4.5.1.237.10

למשלוח  שנתקבל 4.5.2 מסר
- בזק באמצעי

עמוד ראשון 4.5.2.142.20

נוסף עמוד כל 4.5.2.237.10

מסר לכל - מסר של העתק הכנת .58.00

שגוי מען בשל לנמען הועבר שלא מסר .68.00

שניה תוספת
(1 (תקנה

פרשנות א': חלק

לפי הענין. הראשונה, בתוספת כהגדרתם יתפרשו זו מונחים בתוספת

בארץ דואר דברי משלוח ב': חלק

השירות חדשיםפרטי בשקלים הערותהתשלום

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

גרם 1.11.50 עד 20
במשלוח  ממוין כמותי רגיל 1.2 מסוג

- ללא צבירה חודשית אחד,
עד  1.2.1 כל יחידה עד 15 גרם

במשלוח יחידות 19,9991.06
מ–15  למעלה יחידה כל 1.2.2
עד 19,999  20 גרם גרם עד

1.08יחידות במשלוח
במשלוח  ממוין כמותי רגיל 1.3 מסוג

לפי חודשית, בצבירה או אחד
- השולח בחירת

- גרם 1.3.1 כל יחידה עד 15
1.3.1.1 עד 100,000 יחידות 

1.06ראשונות
יחידות  מ–100,001  1.3.1.2

נוספות יחידות 400,000 0.97עד
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נוספת  יחידה 1.3.1.3 לכל
400,000 0.91על

מ–15  למעלה יחידה כל 1.3.2
- גרם 20 גרם עד

1.3.2.1 עד 100,000 יחידות 
1.08ראשונות

מ–100,001 יחידות  1.3.2.2
נוספות יחידות 400,000 0.99עד
נוספת  יחידה 1.3.2.3 לכל

400,000 0.94על
תגוביינה  כמותי רגיל 1.4 מסוג

יחידה לכל - חודשית בצבירה -
- הראשון מהפריט גרם 20 עד

יחידות 1.4.11.50 עד 1,000
עד 5,000  מ–1,001 יחידות 1.4.2

1.12יחידות
עד 10,000  מ–5,001 יחידות 1.4.3

1.10יחידות
עד  מ–10,001 יחידות 1.4.4

יחידות 50,0001.03
עד  מ–50,001 יחידות 1.4.5

יחידות 100,0000.98
עד  מ–100,001 יחידות 1.4.6

יחידות 250,0000.93
עד  מ–250,001 יחידות 1.4.7

יחידות 400,0000.87
על  נוספת יחידה 1.4.8 לכל

400,0000.82
ממוין  לא כמותי רגיל 1.5 מסוג
במשלוח אחד - לכל יחידה

- הראשון מהפריט
 5,000 עד

פריטים
 5,000 מעל

פריטים

גרם 1.5.11.171.10 עד 15
גרם עד 20 מ–15 גרם למעלה 1.5.21.181.11
המברק קבלת - רגיל מסוג מברק משלוח .2
של מסירת רגיל בשירות להעברה לנמען

- בדיוור מברקים 10 עד - מברקים
- 10 המילים  דואר 2.1 בבית

מהן חלק או הראשונות
או28.80 במזומן

אשראי בכרטיס
- 10 המילים  בזק 2.2 באמצעי

מהן הראשונות או חלק
חשבון28.80 בחיוב

או הטלפון
אשראי בכרטיס

נוספת מילה כל 2.30.25
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חבילה של בדיוור  - חבילות משלוח .3
- אחת

- חבילה כל - צבאי דואר של למען 3.18.70
למעט  - בארץ מען לכל 3.2 חבילה
כל  -  3.1 בפרט כמפורט  חבילה 

- שמשקלה חבילה
ק"ג 3.2.118.80 עד 1

ק"ג מ–1 למעלה 3.2.222.80

לחוץ–לארץ דואר דברי משלוח ג': חלק

השירות חדשיםפרטי בשקלים הערותהתשלום

והיבשה - מכתב בדרך הים 1. משלוח

יחידה  לכל במשלוח, 1.1 עד 50 מכתבים
- שמשקלה

גרם 1.1.11.40 עד 20

גרם עד 50 מ–20 גרם למעלה 1.1.22.20

גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה 1.1.32.80

גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה 1.1.45.80

יחידה  לכל במשלוח, 1.2 מעל 50 מכתבים
- שמשקלה

גרם 1.2.11.40 עד 50

גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה 1.2.22.00

גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה 1.2.34.30

והיבשה - הים בדרך קטן צרור 2. משלוח

יחידה לכל במשלוח,  2.1 עד 50
- שמשקלה

גרם 2.1.11.40 עד 20

גרם עד 50 מ–20 גרם למעלה 2.1.22.20           

גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה 2.1.32.80           

גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה 2.1.45.80

גרם עד 500 מ–250 גרם למעלה 2.1.510.50

יחידה לכל במשלוח,  2.2 מעל 50
- שמשקלה

גרם עד 50  2.2.11.40

גרם עד 100 מ–50 גרם למעלה 2.2.22.00
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גרם עד 250 מ–100 גרם למעלה 2.2.34.30

גרם עד 500 מ–250 גרם למעלה 2.2.48.00

אוויר איגרת משלוח .31.50

המברק קבלת - רגיל מסוג מברק משלוח .4
מסירת של  רגיל בשירות לנמען להעברה 
הברית לארצות  או לאירופה  - מברקים 

- מברקים 10 עד של בדיוור -

או  הראשונות - 7 המילים דואר 4.1 בבית
חלק מהן

בכרטיס37.00 או במזומן
אשראי

או  הראשונות - 7 המילים בזק 4.2 באמצעי
חלק מהן

חשבון37.00 בחיוב
בכרטיס או הטלפון

אשראי

נוספת מילה כל 4.31.85

(29 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו ג'
אטיאס אריאל   (3-2168 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

,(2 שעה) (מס' (הוראת הכספיים) השירותים בעד (תשלומים תקנות הדואר
התשס"ו-2006

החוק),  - (להלן התשמ"ו-11986  הדואר, לחוק 88י(א)(1) סעיף  לפי סמכותי בתוקף  
אלה: תקנות מתקין אני הכנסת, של הכלכלה ועדת ובאישור האוצר שר בהסכמת

שנקבע בשיעור יהיה בתוספת המפורטים הכספיים מהשירותים אחד כל בעד התשלום .1
ערך מס כולל האמור התשלום שיעור לצדו; כמפורט המשלם על ויוטל שירות אותו לצד

דין. לפי מוסף

(הוראת שעה), התשס"ו-22006 -  הכספיים) השירותים בעד תקנות הדואר (תשלומים .2
בטלות.

לפי בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006), ביום ה' או פרסומן ביום תקנות אלה 3. תחילתן של
(31 באוגוסט 2006). התשס"ו באלול ז' יום עד ותוקפן מביניהם, המאוחר

__________
71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 558.

בעד תשלומים
השירותים
הכספיים

ביטול

תחילה ותוקף
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תוספת
(1 (תקנה

הגדרות א': חלק
זו - 1. בתוספת

חשבון; הבת כבעל בחברה שרשום מי חשבון" - "בעל

לחוק; 88(יא)(א) כהגדרתה בסעיף - "החברה הבת"

אלה; תקנות לענין הסמיך שהוא החברה או מי של הכללי המנהל - "המנהל"

שמי סכומים להחזקת הבת בחברה המתנהל כללי חשבון - השמורים" התשלומים "חשבון
החזירם. אותם או לא אליו לא גבה שנשלחו

השירותים הכספיים בעד ב': תשלומים חלק

השירות המשלםתשלום בשקלים חדשיםתיאור

מאת חשבון לזכות סכום הפקדת .1
חשבון בעל

תשלום בלא

מאת חשבון לזכות סכום הפקדת .2
- אחר אדם

אותו  שאישר  2.1 בטופס 
המנהל

החשבון5.07 בעל

אותו  שלא אישר 2.2 בטופס
המנהל

החשבון10.14 בעל

סכום של העברה או החזרה .3
מחשבון התשלומים השמורים

הסכום6.12 מבקש

המחאה לפי  סילוקים חשבון חיוב  .4
הניתנת הבת, החברה על משוכה

במזומן לפירעון

החשבון5.07 בעל

באמצעות סילוקים חשבון חיוב .5
מוטבים רשימת לפי במזומן תשלום

ממוגנטת תשלום הוראת או

החשבון5.07 בעל

הוראת לפי  סילוקים חשבון חיוב  .6
תשלום מאושרת מראש

החשבון4.87 בעל

פדיון בעד ליחיד תשלום (א) .7
המפורטים החוקים מכוח מילוות
המילוות לחוק הראשונה בתוספת
(הוראות שונות), התשל"ח-31977,
מילווה תעודת שהציג ובלבד
ישראל מבנק זכאות הודעת או

שמו הרשומה על

הכולל  הפדיון  מסכום   1%
פעולת פדיון המשולם בכל
שסכום ובלבד מילוות,
מבקש שמשלם התשלום
מ–21  יפחת לא הפדיון
ובכל מקרה שקלים חדשים,
 10% על הסכום יעלה לא

מסכום הפדיון הכולל

הפדיון מבקש

הגדרות

__________
.92 עמ' התשס"ד, 3 ס"ח התשל"ח, עמ' 18;
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בנוגע  בכתב, מידע מסירת (ב)  
יותר, או  אחת מילווה  לתעודת 
הודעת קיבל שלא יחיד למבקש
עדכון לרבות ישראל, מבנק זכאות
לבנק העברתם לצורך המבקש פרטי
את המבקש שהציג ובלבד ישראל,

לכל בירור - תעודת המילווה

השירות18.30 מבקש

הצהרה כתב על חתימה  אימות .8
תעודת אבדן בשל והתחייבות

מילווה

ההצהרה3.24 מבקש

סילוקים מחשבון סכום העברת .9
לחשבון או סילוקים אחר לחשבון

חיסכון

תשלום בלא

כסף, בהמחאת סכום  העברת .10
הארכת או  הסכום  של  החזרתו 

תוקפה המחאה שפקע תוקף

תשלום בלא

בקשת לפי כסף המחאת  ביטול .11
השולח

השולח1.71 

של המוטב או השולח שם שינוי .12
כסף המחאת

השולח1.71

כסף המחאת של  העתק  מתן .13
שנטען שאבדה

השולח1.71

החשבונות בעלי ברשימת פרסום תשלום14. בלא

- כובדה שלא בהמחאה טיפול .15
המחאה לכל

שהופקדה  המחאה 15.1 לענין
שעליו והבנק חשבון לזכות
למעט כיבדה,  לא נמשכה 
שקבע טכני פגם בשל

המנהל

החשבון4.87 בעל

על  משוכה המחאה 15.2 לענין
הבת והחברה הבת, החברה

כיבדה לא

החשבון7.39 בעל

שנטען תשלום אודות על חקירה .16
תאריכים בין ששולם עליו
הימים מן אחד  לכל   - מסוימים

הכלולים בין שני תאריכים

החקירה6.12 מבקש

המחאת של גורלה בדבר חקירה .17
כסף

החקירה6.96 מבקש
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השירות המשלםתשלום בשקלים חדשיםתיאור

המחאת של גורלה בדבר חקירה .18
דואר

החקירה6.96 מבקש

הנוגע מסמך של ומסירה  איתור .19
סופק שמקורו הכספיים לשירותים

צילום לכל - למבקש לכן קודם

המסמך6.12 מבקש

פעולות של  ממוכנת התאמה  .20
 10 לכל - סילוקים בחשבון לחיוב

פעולות

החשבון4.87 בעל

למאגר נתונים מהמחאות העברת .21
בעל בקשת  לפי ממוכן, מידע 

המחאות 10 לכל החשבון -

החשבון4.87 בעל

פנקס המחאות החשבון227.09. בעל

דואר - בהמחאת סכום 23. העברת

רגילה דואר המחאת 23.1

המחאת דואר מאוירת 23.2

1.70

2.20

ההעברה מבקש

ההעברה מבקש

בעל בקשת לפי המחאה  ביטול .24
לכל המחאה חשבון -

החשבון6.17 בעל

ערב של חתימתו אימות השירות2513.50. מבקש

הנוגע מסמך או מידע משלוח .26
לפי רגיל, שאינו במשלוח לחשבון

החשבון בעל בקשת

דמי בשיעור
המשלוח

החשבון. בעל

(29 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו ג'
אטיאס אריאל   (3-3598 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

(תיקון), הבולאי) בעד שירותי השירות (תשלומים הדואר  תקנות
התשס"ו-2006

מתקין אני התשמ"ו-11986, הדואר, לחוק ו–126(א) 51(ד) סעיפים  לפי  בתוקף סמכותי  
אלה: תקנות

התשס"ו-22006, הבולאי), השירות שירותי בעד  (תשלומים  הדואר לתקנות בתוספת .1
"7.40" יבוא "7.30". במקום 1(א), בפרט

לפי בתמוז התשס"ו (1 ביולי 2006), ביום ה' או פרסומן ביום תקנות אלה 2. תחילתן של
מביניהם. המאוחר

(29 ביוני 2006) בתמוז התשס"ו ג'
אטיאס אריאל   (3-1961 (חמ

התקשורת שר                                                                                   

 

__________
71 ועמ' 524. עמ' התשס"ד, 1 ס"ח התשמ"ו, עמ' 79;

2 ק"ת התשס"ו, עמ' 561.
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