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מחירון עסקי דואר ישראל
)כולל מע"מ(

#  המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.7.2011 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת # הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

דואר )רגיל/חריג(
עד 50 גר'*

מעל 50 גר'
עד 200 גר'

מעל 200 גר'
עד 50  גר'

מעל 50  גר'
עד 500 גר'

מעל 500 גר'
עד 1,000 גר'

מעל 1,000 גר'
עד 2,000 גר'

₪1.70₪2.60₪3.80₪6.50₪9.20₪11.10דואר רגיל/חריג

דואר 24
מעל 50 גר' עד 100 גר'עד 50 גר'דואר 24

₪3.20₪3.80עד 1,000 פריטים במשלוח
₪2.70₪3.30דואר 24 כמותי מעל 1,000 פריטים במשלוח)1(

דואר כמותי
עד 0  גר'דואר כמותי רגיל ממוין*)1()2(

לתיבות מכתבים, תאי דואר 
₪1.18וקווי דואר נע

₪0.55למרכז חלוקה**

עד 0  גר'דואר כמותי ממוקד לא ממוין)1(
עד 5,000 פריטים*

עד 0  גר'
מעל 5,000 פריטים***

לתיבות מכתבים, 
₪1.47₪1.46תאי דואר וקווי דואר נע

₪0.85₪0.85למרכז חלוקה**

תגוביינא
רגיל עד 50 גר'תגוביינא*

₪1.70עד 1,000 פריטים
₪1.09תגוביינא כמותי מעל 1,000 ועד 10,000 פריטים)1(

₪0.79תגוביינא כמותי מעל 10,000 פריטים)1(

עד 50 גר'דואר כמותי חריג ממוין*)1()2(
מעל 50 גר'
עד 100 גר'

מעל 100 גר'
עד 150 גר'

מעל 150 גר'
עד 200 גר'

מעל 200 גר'
עד 250 גר'

מעל 250 גר'
עד 00  גר'

מעל 00  גר'
עד 50  גר'

מעל 50  גר'
עד 400 גר'

מעל 400 גר'
עד 500 גר'

מעל 500 גר'
עד 1,000 גר'

מעל 1,000 גר'
עד 2,000 גר'

לתיבות מכתבים, 
תאי דואר וקווי דואר נע

₪1.43₪1.50₪1.63₪1.66₪2.09₪2.72₪3.79₪5.71₪6.51₪7.43₪8.71

₪0.67₪0.71₪0.79₪0.80₪1.18₪1.80₪2.89₪4.73₪5.58₪6.14₪6.86למרכז חלוקה**

* מידות מינימום: 90 מ"מ x 140 מ"מ, מידות מקסימום: 160 מ"מ x 7 2 מ"מ, עובי עד 5 מ"מ. במידה ודבר הדואר יחרוג ממידות 
המינימום או המקסימום, הוא יחוייב כדבר דואר חריג במשקל שמעל 50 גר' עד 200 גר'.

)1(תנתן הנחה בשיעור של 10% על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של 300 אלף ש"ח )לא כולל 

מע"מ( ברבעון קלנדרי, בלא תלות במאפייני המשלוח, כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי. 
דואר כמותי לסוגיו כולל: דואר כמותי ממוין רגיל/חריג, דואר כמותי לא ממוין, כמותי רשום, כמותי רשום 

מיוחד, כמותי בינלאומי, דואר 24 כמותי ותגוביינא כמותי.

ובלבד שהכמות תהיה 10,000 פריטים או יותר    *
במשלוח בודד. כל הפריטים אחידים במידותיהם 
ושייכים לאותה קבוצת משקל. מחוייב במשבצת 
שולם ובמיקוד רץ או לפי סדר המענים בתיאום 

מלא עם חברת הדואר.
מרכזי חלוקה המוגדרים באמצעות מיקוד נפרד שאינו כולל חלוקה רגלית, קווי דואר נע או תאי דואר בתשלום.  **
התשלום בעד דברי דואר למרכז חלוקה מותנה בהפרדת דברי דואר אלה, בידי השולח, מדברי הדואר האחרים.

ובלבד שהכמות תהיה 5,000 פריטים או יותר במשלוח בודד. כל הפריטים אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת   ***
משקל. מחוייב במשבצת שולם ובמיקוד.

* ובלבד שהכמות תהיה 1,000 פריטים או יותר במשלוח בודד. כל הפריטים אחידים במידותיהם 
ושייכים לאותה קבוצת משקל. מחוייב במשבצת שולם ובמיקוד.

* החל מהפריט הראשון. קיימת אפשרות לצבירה חודשית. תגוביינא כמותי מעל 1,000 פריטים.

)1( תנתן הנחה בשיעור של 10% על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של 300 אלף 

ש"ח )לא כולל מע"מ( ברבעון קלנדרי, בלא תלות במאפייני המשלוח, כל עוד הם עונים 
על הגדרת משלוח דואר כמותי. דואר כמותי לסוגיו כולל: דואר כמותי ממוין רגיל/
חריג, דואר כמותי לא ממוין, כמותי רשום, כמותי רשום מיוחד, כמותי בינלאומי, דואר 

24 כמותי ותגוביינא כמותי.

** מרכזי חלוקה המוגדרים באמצעות מיקוד נפרד שאינו כולל חלוקה רגלית, קווי דואר נע או תאי דואר בתשלום. התשלום בעד דברי דואר למרכז חלוקה מותנה בהפרדת דברי דואר אלה, בידי השולח, מדברי דואר אחרים.
ובלבד שהכמות תהיה 000,  פריטים או יותר במשלוח בודד. כל הפריטים אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת משקל. מחוייב במשבצת שולם ומיקוד רץ.  *

תנתן הנחה בשיעור של 10% על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של 300 אלף ש"ח )לא כולל מע"מ( ברבעון קלנדרי, בלא תלות במאפייני המשלוח, כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי. דואר כמותי   )1(

לסוגיו כולל: דואר כמותי ממוין רגיל/חריג, דואר כמותי לא ממוין, כמותי רשום, כמותי רשום מיוחד, כמותי בינלאומי, דואר 24 כמותי ותגוביינא כמותי.
כדי לזכות בהנחת דואר כמותי על השולח לכלול החל מיום 15.7.2011, בכל דבר דואר כמותי ממוין גם את "קוד החלוקה" של חברת דואר ישראל. הכל בכפוף לתקנות שיפורסמו.  )2(
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#  המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.7.2011 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת # הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.
#  כדי לזכות בהנחת דואר כמותי על השולח לכלול החל מיום 15.7.2011, בכל דבר דואר כמותי ממוין גם את "קוד החלוקה" של חברת דואר ישראל. הכל בכפוף לתקנות שיפורסמו.

מחירון שירותי דואר

מהיר אקספרס חבילות

 אישור מסירהדואר רשום
₪2.80אישור מסירה תקני
₪5.30אישור מסירה אחר

עלונים
עד 10 גר'עלונים*

מעל 10 גר'
עד 50 גר'

מעל 50 גר'
עד 75 גר'

מעל 75 גר'
עד 100 גר'

מעל 100 גר'
עד 150 גר'**

מעל 150 גר'
עד 200 גר'**

מעל 200 גר'
עד 250 גר'**

מעל 250 גר'
עד 00  גר'**

מעל 00  גר'
עד 50  גר'**

מעל 50  גר'
עד 500 גר'**

מעל 500 גר'
עד 650 גר'**

₪0.16₪0.21₪0.28₪0.31₪0.38₪0.44₪0.48₪0.52₪0.59₪0.64₪0.69עד 10,000 עלונים
₪0.13₪0.17₪0.22₪0.27₪0.34₪0.41₪0.44₪0.50₪0.56₪0.62₪0.66מעל 10,000 ועד 100,000 עלונים

₪0.12₪0.15₪0.20₪0.24₪0.31₪0.38₪0.43₪0.49₪0.55₪0.61₪0.65מעל 100,000 ועד 1,000,000 עלונים
₪0.10₪0.14₪0.19₪0.23₪0.29₪0.36₪0.41₪0.47₪0.54₪0.59₪0.62מעל 1,000,000 עלונים

עד 50 גר'**
מעל 50 גר'
עד 200 גר'

מעל 200 גר'
עד 500 גר'

מעל 500 גר'
עד 1,000 גר'

מעל 1,000 גר'
עד 2,000 גר'

₪9.30₪9.70₪11.00₪15.90₪17.70רשום
₪6.89₪7.25₪8.61₪13.48₪15.24כמותי רשום עם ברקוד ופרטי נמען*)1(

₪19.38₪19.74₪21.12₪25.99₪27.70דואר כמותי רשום מיוחד - שרות מסירה משולב***)1(
₪63.80שירות חדש! מסירה משפטית )מ-10 פריטים במשלוח()2(

מהיר אקספרס 
מאשנב לדלת*

בינעירוניבתוך האיזורבתוך העיר
מעל 1 עד 20 ק"געד 1 ק"גמעל 1 עד 20 ק"געד 1 ק"גמעל 1 עד 20 ק"געד 1 ק"ג

₪22.00₪29.50₪25.50₪42.00₪37.00₪48.00עד 10 פריטים
₪17.60₪25.00₪21.50₪32.00₪29.60₪41.00מ-11 פריטים ומעלה

מעל 10 עד 20 ק"גמעל 2 עד 10 ק"געד 2 ק"גחבילות מאשנב לאשנב*
₪17.60₪51.00₪74.20עד 4 חבילות

₪15.50₪30.20₪40.10מ-5 עד 10 חבילות
₪14.00₪17.60₪24.10מ-11 עד 100 חבילות**

₪12.40₪14.50₪19.10מ-101 עד 1,000 חבילות**
₪11.10₪12.50₪15.00מעל 1,000 חבילות**

* בלבד שכל הפריטים זהים במידותיהם, במשקלם וממוענים כולם בתוך העיר, בינעירוני או בתוך האיזור.

ובלבד שהכמות בכל משלוח 100 פריטים ומעלה. כל הפריטים אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת משקל.  *
מידות מינימום: 90 מ"מ x 140 מ"מ, מידות מקסימום: 160 מ"מ x 7 2 מ"מ. במידה ודבר הדואר יחרוג ממידות המינימום או המקסימום, הוא יחוייב כדבר דואר חריג במשקל שמעל   **

       50 גר' עד 200 גר'.
השירות כולל   נסיונות מסירה, מעל 200 פריטים במשלוח, לא כולל התשלום עבור אישור מסירה.  ***

תנתן הנחה בשיעור של 10% על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של 300 אלף ש"ח )לא כולל מע"מ( ברבעון קלנדרי, בלא תלות במאפייני המשלוח, כל עוד הם    )1(

עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי. דואר כמותי לסוגיו כולל: דואר כמותי ממוין רגיל/חריג, דואר כמותי לא ממוין, כמותי רשום, כמותי רשום מיוחד, כמותי בינלאומי, 
דואר 24 כמותי ותגוביינא כמותי.

מסירה משפטית - השירות מתבסס על תהליך "דואר רשום משולב" )עד 3 ניסיונות מסירה בבית הנמען( הכולל סריקת אישור מסירה. בסיום תהליך הטיפול בדבר   )2(

הדואר ה"רשום משולב" , קרי: מסירה, הדבקה, או סירב לקבל, יפקוד עורך-דין את יחידת הדואר, אשר יחתים את עובד הדואר על תצהיר אודות נסיבות המסירה של 
דבר הדואר "רשום משולב".

השירות מתבסס על תהליך "דואר רשום משולב" )עד 3 ניסיונות מסירה בבית הנמען( הכולל סריקת אישור מסירה. בסיום תהליך הטיפול בדבר הדואר ה"רשום משולב",   )3(

קרי: מסירה,  יפקוד עורך-דין את בית הדואר/מוקד השליחים, אשר יחתים את הדוור/שליח על תצהיר אודות נסיבות המסירה של דבר הדואר "רשום משולב".

 סריקת אישורי מסירה
כמות לצבירה חודשית

₪0.90עד 100 אישורי מסירה 

₪0.58עד 500 אישורי מסירה

₪0.46עד 1000 אישורי מסירה

1001₪0.29 אישורי מסירה ומעלה

* ניתנת אפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה מעל 000,  עלונים ושכל הפריטים הנצברים שייכים לאותה קבוצת משקל.
** מיועד לחלוקה בתאי דואר ובמרכזי חלוקה בלבד.

*  המחיר החל מהפריט הראשון.
** ניתנת אפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה מעל 10 חבילות והחבילות ישאו משבצת שולם.

שירות "איתור + מסירה משפטית"
₪162.40מ- 10 עד 100 פריטים

₪150.80מ- 101 עד 500 פריטים
₪139.20מעל 500 פריטים

איתור כתובת + מסירה משפטית)3(
שירות חדש!

למידע נוסף אנא פנו למנהלי השיווק של דואר ישראל:
www.israelpost.co.il :1-800-300-171 או היכנסו לאתר האינטרנט
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#  המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.7.2011 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת # הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

מחירון שירותי דואר בין-לאומי
EMS - דואר בין לאומי מהיר

קבוצה 10קבוצה 9קבוצה 8קבוצה 7קבוצה 6קבוצה 5קבוצה 4קבוצה  קבוצה 2קבוצה 1יחידת משקל

פריט יחיד

₪74.00₪97.00₪102.00₪101.00₪91.00₪99.00₪93.00₪113.00₪150.00₪110.00עד 1/2 ק"ג

₪94.00₪119.00₪107.00₪115.00₪113.00₪117.00₪121.00₪132.00₪167.00₪122.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪32.50₪35.00₪14.00₪26.00₪25.00₪29.00₪36.00₪33.00₪25.00₪16.00כל 1 ק"ג נוסף או חלק ממנו

2-5 פריטים לכל פריט החל מהפריט הראשון

₪73.00₪95.00₪88.00₪99.00₪88.00₪97.00₪92.00₪110.00₪146.00₪106.00עד 1/2 ק"ג

₪93.00₪117.00₪91.00₪112.00₪109.00₪115.00₪115.00₪129.00₪162.00₪117.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪29.50₪34.00₪11.00₪25.00₪24.00₪28.00₪35.00₪32.00₪24.00₪12.50כל 1 ק"ג נוסף או חלק ממנו

6-10 פריטים לכל פריט החל מהפריט הראשון

₪70.00₪90.00₪81.00₪94.00₪79.00₪90.00₪88.00₪104.00₪138.00₪99.00עד 1/2 ק"ג

₪89.00₪109.00₪85.00₪105.00₪89.00₪105.00₪109.00₪121.00₪155.00₪112.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪26.50₪31.00₪8.30₪23.00₪20.00₪27.00₪34.00₪31.00₪23.00₪10.50כל 1 ק"ג נוסף או חלק ממנו

11-25 פריטים לכל פריט החל מהפריט הראשון

₪63.00₪88.00₪79.00₪90.00₪75.00₪85.00₪85.00₪102.00₪136.00₪97.00עד 1/2 ק"ג

₪83.00₪108.00₪83.00₪100.00₪83.00₪102.00₪105.00₪119.00₪151.00₪109.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪26.00₪30.00₪7.60₪20.00₪17.00₪26.00₪33.00₪30.00₪22.00₪10.00כל 1 ק"ג נוסף או חלק ממנו

מעל 25 פריטים במשלוח לכל פריט החל מהפריט הראשון

₪57.00₪87.00₪78.00₪86.00₪72.00₪84.00₪83.00₪101.00₪134.00₪93.00עד 1/2 ק"ג

₪72.00₪99.00₪82.00₪98.00₪81.00₪101.00₪102.00₪115.00₪145.00₪104.00מעל 1/2 עד 1 ק"ג

₪25.00₪29.00₪7.50₪17.00₪16.00₪25.00₪32.00₪29.00₪21.00₪9.50כל 1 ק"ג נוסף או חלק ממנו

קבוצה 1: ארה"ב.
קבוצה 2: אוסטרליה, איסלנד, דרום אפריקה ועוד.

קבוצה 3: איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, טורקיה, ירדן, 
ספרד, פולין, צ'כיה, צרפת, רוסיה, שוויץ ועוד.  

קבוצה 4: הודו, טיוואן, מקסיקו קנדה, ועוד.
קבוצה 5: הונג קונג, יפן, סין, סינגפור, פיליפינים, תאילנד ועוד.

# התעריפים הנ"ל הינם למשלוח ביחידות הדואר # למנויי שירות השליחים ישנה תוספת של ₪7 לפריט # ניתן להרחיב את מסגרת האחריות הבסיסית )ביטוח( # מנויי שירות השליחים 
והשירות ליצואן נהנים מצבירה חודשית ואשראי, הפקה וניהול המשלוחים מהמחשב האישי ודיווח מסירה לדואר אלקטרוני # לפירוט מדויק של זמני הגעה, שיוך המדינה לקבוצה ועוד 
פנה לאתר דואר ישראל: www.israelpost.co.il/ems או למודיעין דואר 171 # משקל מירבי לפריט אחד 20 ק"ג # מע"מ בשיעור אפס אחוז )0%( על מחירי השירותים הבין-לאומיים, 

כולל השירותים הנלווים )איסוף, אבטחה, ביטוח והחזרת מסמכים(, זאת למעט מחיר רשומון יצוא הכולל תעודות מקור בהתאם לצורך ויכלול מע"מ כחוק.  

קבוצה 6: ארגנטינה, ברזיל, ניו-זילנד ועוד.
קבוצה 7: אינדונזיה, קובה, קולומביה ועוד.

קבוצה 8: בוליביה, קוסטה ריקה ועוד.
קבוצה 9: בהאמה, גיברלטר, מלזיה ועוד.

קבוצה 10: אוקראינה, אתיופיה, בולגריה, בלרוס, גאורגיה, דנמרק, יוון, מולדובה, נורבגיה, 
פינלנד, רומניה, שבדיה ועוד.  

4.90 ₪ לכל 1,000 ₪ ועד 25,000 ₪הרחבת אחריות )ביטוח(
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#  המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.7.2011 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת # הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

מחירון שירותי דואר בין-לאומי
)למשלוח מכתבים, גלויות, צרורות קטנים)1( או דברי דפוס(דואר בין-לאומי בדרך האוויר

קבוצה 7קבוצה 6קבוצה 5קבוצה 4קבוצה  קבוצה 2קבוצה 1דואר בין-לאומי בדרך האוויר

במשלוח לכל יחידה שמשקלה

₪5.90₪4.00₪4.70₪5.80₪7.10₪9.40₪5.40עד 100 גרם

₪6.90₪6.40₪8.10₪10.80₪14.10₪21.90₪9.90מעל 100 גר' עד 250 גר'

₪11.80₪10.70₪14.20₪20.00₪26.60₪41.20₪17.70מעל 250 גר' עד 500 גר'

₪18.00₪16.20₪21.90₪30.70₪40.70₪65.00₪27.40מעל 500 גר' עד 750 גר'

₪24.20₪21.70₪28.90₪40.80₪54.80₪88.90₪36.50מעל 750 גר' עד 1,000 גר'

₪32.20₪28.90₪38.80₪55.80₪75.70₪124.20₪49.70מעל 1,000 גר' עד 1,500 גר'

₪43.20₪38.40₪52.30₪76.10₪104.00₪172.10₪67.60מעל 1,500 גר' עד 2,000 גר'
₪19.70₪19.30₪28.00₪37.80₪56.80₪96.10₪36.20לכל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם)2(

כמותי בין-לאומי, מעל 50 פריטים במשלוח, לכל פריט מהפריט הראשון)3( )4(

₪2.52₪2.61₪2.80₪3.00₪3.34₪4.03₪2.95עד 20 גרם

₪2.96₪3.00₪3.34₪3.81₪4.44₪5.89₪3.66מעל 20 גר' עד 50 גר'

₪3.76₪3.70₪4.33₪5.30₪6.53₪9.42₪4.98מעל 50 גר' עד 100 גר'

₪6.01₪5.66₪7.10₪9.49₪12.35₪19.25₪8.66מעל 100 גר' עד 250 גר'

₪10.34₪9.43₪12.43₪17.53₪23.56₪38.19₪15.73מעל 250 גר' עד 500 גר'

₪15.81₪14.20₪19.18₪27.69₪37.67₪62.02₪24.66מעל 500 גר' עד 750 גר'

₪21.34₪19.02₪25.99₪37.91₪51.90₪86.02₪33.67מעל 750 גר' עד 1,000 גר'

₪29.47₪26.10₪36.01₪53.00₪72.88₪121.46₪46.95מעל 1,000 גר' עד 1,500 גר'

₪40.48₪35.70₪49.57₪73.41₪101.28₪169.42₪64.92מעל 1,500 גר' עד 2,000 גר'
₪19.70₪19.28₪28.03₪37.77₪56.74₪96.14₪36.23לכל 1,000 גרם נוספים או חלק מהם)2(

)1( התשלום המינימלי עבור צרור קטן הוא לפי 100 גרם ועד 2 ק"ג.
)2( התשלום לדברי דפוס בלבד, עד 5 ק"ג.

)3( אופן הביול ייקבע מראש על ידי פקיד הדואר ובלבד שהמכתבים, דברי הדפוס או הצרורות, לפי העניין,  לא יבוילו באמצעות בול דביק/תו ביול.
)4( תנתן הנחה בשיעור של 10% על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של 300 אלף ש"ח )לא כולל מע"מ( ברבעון קלנדרי, בלא תלות 
במאפייני המשלוח כל עוד הם עונים על הגדרת משלוח דואר כמותי. דואר כמותי לסוגיו כולל: דואר כמותי ממוין רגיל/חריג, דואר כמותי 

לא ממוין, כמותי רשום, כמותי רשום מיוחד, כמותי בינלאומי, דואר 24 כמותי ותגוביינא כמותי.
קבוצה 1: ארה"ב.

קבוצה 2: אוקראינה, איטליה, בריטניה, גרמניה, הולנד, ספרד, קנדה, רוסיה, שוויץ, ועוד.
קבוצה 3: אירלנד, ארגנטינה, ברזיל, דנמרק, יפן, מקסיקו, שוודיה ועוד.

קבוצה 4: אוסטרליה, ניו-זילנד ועוד. 
www.israelpost.co.il :לפירוט מדויק של שיוך המדינה לקבוצה פנה למודיעין דואר 171. או לאתר דואר ישראל #

₪4.60אגרת רישום דואר לחו"ל

קבוצה 5: אפגניסטן, טהיטי ועוד.
קבוצה 6: הונדורס, מרטיניק ועוד.

קבוצה 7: אנדורה, גואם ועוד.
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מחירון שירותי דואר בין-לאומי

מחירתיאור עמלה

עמלת שחרור ממכס ברשימון קולקטיבי 
כאשר הפריט פטור ממיסים

₪34.80 בלבד.
כולל מע"מ

עמלת שחרור ממכס ברשימון קולקטיבי 
לטובין חייבים במיסים

₪60

2% מסך המיסים או דמי הקצאת אשראי לטובין החייבים במיסים
מינימום ₪20

השתתפות באגרת רשימון קולקטיבי 
לטובין החייבים במיסים

₪30

₪81.20 כולל מע"מהעברת ניירת עבור פריטים מעוכבים

מחירתיאור עמלה

₪154עמלת שחרור ברשימון פרטני

עמלת טיפול באישורים מיוחדים 
)תמ"ס/תקנים/וכו'(

₪384

2% מסך המיסים או דמי הקצאת אשראי
מינימום ₪20

₪6.80 )ליום, החל מהיום דמי אחסנה
החמישי(

הובלה מיוחדת לבית הלקוח )לחבילות או 
)ems צרורות ולפריטים שאינם

₪25

)לטובין מעל $1,000 או טובין חייבים באישור חוקיות יבוא(שחרור פרטני)לטובין עד $1,000 שאינם חייבים באישור חוקיות יבוא(

שירות חדש! עמילות מכס ביבוא )מחירון ללקוחות שאינם מנויים(

# המחירים של שירותי עמילות מכס לא כוללים מע"מ אלא אם צויין אחרת ונכונים ל-1.7.2011 
# התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת. ט.ל.ח.

#  המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל-1.7.2011 # התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת # הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר. 
הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה. ט.ל.ח.

עמילות מכס בייצוא - השירות ליצואן

לפרטים נוספים לגבי שירותי עמילות מכס - 03-6303212, 03-6303237
הצטרפו אל קהל לקוחותינו המנויים ותהנו מתעריפים ותנאים מיוחדים.

שחרור קולקטיבי

מחירשירות
 ₪67.00 הפקת מסמכים וייצוג מול הרשויות - הפקת רשימון ותעודות מקור וייצוג מול המכס

מחיר זה בלבד כולל מע"מ
₪7.00איסוף דבר דואר מדלת הלקוח לכל פריט

₪4.90משלוח מבוטח לפריט EMS - לכל 1,000 ₪ או חלק מהם )הביטוח הינו עד ערך של 25,000 ₪ לפריט(
משלוח מבוטח )לדבר דואר שאינו EMS( - לכל 1,000 ₪ או חלק מהם )הביטוח הינו עד ערך 

של 25,000 ₪ לפריט(
₪3.80

משלוח מבוטח לתכולה של תכשיטים לכל 1,000 ₪ או חלק  מהם )בדואר אוויר רשום בלבד עד 2 ק"ג, הביטוח הינו עד 
ערך של 25,000 ₪ לחבילה(

₪13.10

₪9.30 / ₪9.70 / ₪11.00החזרת מסמכים ללקוח בדואר רשום עד 50 גר' / מ-51 ועד 200 גר' / מ-201 עד 500 גר' בהתאמה                    


