עיקרי מחירון עסקי  -דואר ישראל
ינואר 2019
דואר יחידני (רגיל/חריג)
דואר יחידני
דואר רגיל/חריג
תעריף
למכונות ביול

עד  50גר'* מעל  50גר' מעל  200גר' מעל  350גר' מעל  500גר' מעל  1,000גר'
עד  200גר' עד  350גר' עד  500גר' עד  1,000גר' עד  2,000גר'
₪15.40
₪13.90
₪10.00
₪9.60
₪4.10
₪2.50
₪2.30

₪3.90

₪7.50

₪7.80

₪12.90

₪13.90

דואר 24
דואר 24
עד  1,000פריטים במשלוח
דואר  24כמותי מעל  1,000פריטים
()1
במשלוח

עד  50גר'

מעל  50גר'
עד  100גר'
₪4.50

מעל  100גר'
עד  350גר'
₪11.80

מעל  350גר'
עד  500גר'
₪12.20

₪2.22

₪2.46

₪11.80

₪12.20

₪4.30

* מידות מינימום 90 :מ"מ  140 xמ"מ ,מידות מקסימום 160 :מ"מ  237 xמ"מ ,עובי עד  5מ"מ ,מעטפה מלבנית  ,בהתאם לתקן השירות שנקבע ברישיון הכללי 92% ,מדברי הדואר בשירות דואר  24יימסרו ביום
העבודה העוקב ליום המשלוח 100% ,מדברי הדואר במצטבר יימסרו תוך שני ימי עבודה.
יחס אורך המעטפה לפחות  1.4מרוחבה .במידה ודבר הדואר יחרוג ממידות המינימום או המקסימום ,הוא יחוייב
כדבר דואר חריג במשקל שמעל  50גר' עד  200גר'.
( )1תנתן הנחה בשיעור של  10%על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  300אלף 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  24כמותי.

1
 המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל  1.1.2019-התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת
 אופן מתן השירותים ותנאיהם מפורטים באתר חברת דואר ישראל במרשתת ,בכתובת www.israelpost.co.il
 הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר .הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה .ט.ל.ח.
 ניתן לעיין במחירון המלא ביחידות הדואר ברחבי הארץ ובאתר דואר ישראל.

למידע נוסף אנא פנו למנהלי השיווק של דואר ישראל1-800-300-171 :
או היכנסו לאתר האינטרנטwww.israelpost.co.il :

עיקרי מחירון עסקי  -דואר ישראל
ינואר 2019
דואר כמותי

דואר כמותי רגיל ממוין*
לתיבות מכתבים ,תאי דואר וקווי דואר נע
למרכזי חלוקה**

עד  30גר'
₪1.32
₪0.77

()2()1

דואר כמותי ממוקד לא ממוין
לתיבות מכתבים ,תאי דואר וקווי דואר נע
למרכזי חלוקה**
()1

עד  30גר' מ 1,000-פריטים ומעלה*
₪1.73
₪1.18

* ובלבד שהכמות תהיה  10,000פריטים 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  1,000פריטים או יותר במשלוח בודד .כל הפריטים אחידים במידותיהם
ושייכים לאותה קבוצת משקל .מחוייב במשבצת שולם ובמיקוד.

()2()1

דואר כמותי חריג ממוין*

לתיבות מכתבים,
תאי דואר וקווי דואר נע
למרכזי חלוקה**

מעל  30גר׳
עד  50גר'

מעל  50גר'
עד  100גר'

מעל  100גר'
עד  150גר'

מעל  150גר'
עד  200גר'

מעל  200גר'
עד  250גר'

מעל  250גר'
עד  300גר'

מעל  300גר'
עד  350גר'

מעל  350גר'
עד  400גר'

מעל  400גר'
עד  500גר'

מעל  500גר'
עד  1,000גר'

מעל  1,000גר'
עד  2,000גר'

₪ 1.40

₪ 2.47

₪ 2.63

₪ 2.77

₪ 2.90

₪ 7.43

₪ 7.55

₪ 7.68

₪ 8.03

₪ 11.80

₪ 13.09

₪ 0.85

₪ 1.78

₪ 1.93

₪ 2.08

₪ 2.21

₪ 6.74

₪ 6.86

₪ 6.97

₪ 7.32

₪ 11.06

₪ 12.39

* ובלבד שהכמות תהיה  3,000פריטים או יותר במשלוח בודד .כל הפריטים אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת משקל .מחוייב במשבצת שולם ומיקוד רץ.
** 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.
( )1תנתן הנחה בשיעור של  10%על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  300אלף 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  24כמותי.
( )2כדי לזכות בהנחת דואר כמותי על השולח לכלול בכל דבר דואר כמותי ממוין גם את "קוד החלוקה" המעודכן באותו רבעון של חברת דואר ישראל .הכל בכפוף לתקנות.
החל מהתאריך  ,1.2.2013כדי לזכות בהנחת דואר כמותי ,על השולח לכלול בכל דבר דואר כמותי ממוין את המיקוד בן  7ספרות בנוסף ל"קוד החלוקה" של חברת דואר ישראל ,ובכל דבר דואר כמותי ממוקד
לא ממוין יש לכלול מיקוד בן  7ספרות .הכל בכפוף לתקנות.

2
 המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל  1.1.2019-התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת
 אופן מתן השירותים ותנאיהם מפורטים באתר חברת דואר ישראל במרשתת ,בכתובת www.israelpost.co.il
 הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר .הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה .ט.ל.ח.
 ניתן לעיין במחירון המלא ביחידות הדואר ברחבי הארץ ובאתר דואר ישראל.

למידע נוסף אנא פנו למנהלי השיווק של דואר ישראל1-800-300-171 :
או היכנסו לאתר האינטרנטwww.israelpost.co.il :

עיקרי מחירון עסקי  -דואר ישראל
ינואר 2019
דואר רשום
עד  50גר'**

דואר רשום
רשום
כמותי רשום עם ברקוד וקובץ פרטי נמען ממוחשב*
()1
כמותי רשום מיוחד  -שרות מסירה משולב***

()1

דואר רשום מהיר
ללא קובץ (לכל כמות של פרטים)
כולל קובץ ,ברקוד ופרטי נמען (מ 100-ועד  999פריטים במשלוח)*
()2
כולל קובץ ,ברקוד ופרטי נמען (מ 1,000-פריטים)

₪ 11.80
₪ 7.71
₪ 20.03

מעל  50גר'
עד  200גר'
₪ 13.40
₪ 9.38
₪ 20.40

מעל  200גר' מעל  500גר' מעל  1,000גר'
עד  500גר' עד  1,000גר' עד  2,000גר'
₪ 17.70
₪ 14.90
₪ 15.20
₪ 10.92
₪ 28.67
₪ 26.84
₪ 21.81

עד  50גר׳ **
₪ 16.00
₪ 12.20
₪ 11.20

 #למשלוח דברי דואר עד  50גרם בארץ ,עם ניסיון מסירה תוך שני ימי עבודה לאחר יום המשלוח.
		 ובלבד שהכמות בכל משלוח  100פריטים ומעלה .כל הפריטים אחידים במידותיהם ושייכים לאותה קבוצת משקל.
*
** מידות מינימום 90 :מ"מ  140 xמ"מ ,מידות מקסימום 160 :מ"מ  237 xמ"מ ,עובי עד  5מ"מ ,מעטפה מלבנית ,יחס אורך המעטפה לפחות  1.4מרוחבה .במידה
ודבר הדואר יחרוג ממידות המינימום או המקסימום ,הוא יחוייב כדבר דואר חריג במשקל שמעל  50גר' עד  200גר'.
*** השירות כולל  3נסיונות מסירה ,מעל  20פריטים במשלוח ,לא כולל התשלום עבור אישור מסירה.
( )1תנתן הנחה בשיעור של  10%על משלוח דואר כמותי שנשלח מעל סך של  300אלף 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  24כמותי.
( )2תתאפשר צבירת כמויות חודשיות ובלבד שכל המשלוחים יישלחו ממערכת דואר במרוכז ,כל משלוח יכלול  100פריטים לפחות ,עם ברקוד על המעטפה.
התעריף המוזל יחול מהפריט הראשון.

אישור מסירה וסריקה
אישור מסירה
אישור מסירה תקני
אישור מסירה אחר

₪ 1.70
₪ 5.50

סריקת אישורי מסירה
כמות לצבירה חודשית
עד  100אישורי מסירה
עד  500אישורי מסירה
עד  1,000אישורי מסירה
 1,001אישורי מסירה ומעלה

₪ 0.91
₪ 0.59
₪ 0.46
₪ 0.29

()1

( )1ובלבד שהכמות תהיה  100פריטים או יותר
במשלוח בודד.

3
 המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל  1.1.2019-התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת
 אופן מתן השירותים ותנאיהם מפורטים באתר חברת דואר ישראל במרשתת ,בכתובת www.israelpost.co.il
 הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר .הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה .ט.ל.ח.
 ניתן לעיין במחירון המלא ביחידות הדואר ברחבי הארץ ובאתר דואר ישראל.

למידע נוסף אנא פנו למנהלי השיווק של דואר ישראל1-800-300-171 :
או היכנסו לאתר האינטרנטwww.israelpost.co.il :

עיקרי מחירון עסקי  -דואר ישראל
ינואר 2019
שירותים מהירים

חבילות
חבילות מאשנב לאשנב*
עד  10חבילות
מ 11-עד  100חבילות**
מעל  1,000חבילות**

()1

₪ 15.40

₪ 17.80

₪ 17.80

₪ 24.00

₪ 13.90

₪ 15.40

₪ 15.40

₪ 18.80

₪ 18.90
₪ 17.40

()1

מ 101-עד  1,000חבילות**

עד  2ק"ג

מעל 2
עד  5ק"ג
₪ 22.10
₪ 21.30

מעל 5
עד  10ק"ג
₪ 28.20
₪ 22.30

מעל 10
עד  20ק"ג
₪ 35.30
₪ 29.70

()1

משלוחים מאשנב לדלת -
מהיר אקספרס **
עד  1ק"ג
למעלה מ 1 -ק"ג עד  10ק"ג
למעלה מ 10 -ק"ג עד  20ק"ג

#

בעיר

באזור

בין-עירוני

₪ 27.00
₪ 29.80
₪ 36.00

₪ 29.50
₪ 37.70
₪ 41.00

₪ 48.50
₪ 52.20
₪ 56.30

לכ 828-ישובים כפריים .השרות יינתן בתעריף אחיד של "בינעירוני" בהתאם למשקל הפריט.

* המחיר החל מהפריט הראשון.
** ניתנת אפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה מעל  10חבילות והחבילות ישאו משבצת שולם.
( )1במשלוחים מ 11-חבילות ומעלה השירות כולל משלוח מסרון לנמען במשלוחים הכוללים קובץ פרטי נמען
ומספרי טלפון נייד הנשלחים ממערכות דואר במרוכז.

#
#

כדי לזכות בהנחת דואר כמותי על השולח לכלול בכל דבר דואר כמותי ממוין גם את "קוד החלוקה" המעודכן באותו רבעון של חברת דואר ישראל .הכל בכפוף לתקנות.
החל מהתאריך  ,1.2.2013כדי לזכות בהנחת דואר כמותי ,על השולח לכלול בכל דבר דואר כמותי ממוין את המיקוד בן  7ספרות בנוסף ל"קוד החלוקה" של חברת דואר ישראל ,ובכל דבר דואר כמותי ממוקד
לא ממוין יש לכלול מיקוד בן  7ספרות .הכל בכפוף לתקנות.

4
 המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל  1.1.2019-התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת
 אופן מתן השירותים ותנאיהם מפורטים באתר חברת דואר ישראל במרשתת ,בכתובת www.israelpost.co.il
 הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר .הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה .ט.ל.ח.
 ניתן לעיין במחירון המלא ביחידות הדואר ברחבי הארץ ובאתר דואר ישראל.

למידע נוסף אנא פנו למנהלי השיווק של דואר ישראל1-800-300-171 :
או היכנסו לאתר האינטרנטwww.israelpost.co.il :

עיקרי מחירון עסקי  -דואר ישראל
ינואר 2019
עלונים
עלונים*
עד  10,000עלונים
מעל 10,000
ועד  100,000עלונים
מעל 100,000
ועד  1,000,000עלונים
מעל  1,000,000עלונים

עד  10גר'

מעל  10גר'
עד  50גר'
₪ 0.21

מעל  50גר'
עד  75גר'
₪ 0.28

מעל  75גר'
עד  100גר'
₪ 0.31

₪ 0.16

מעל  100גר' מעל  150גר' מעל  200גר' מעל  250גר' מעל  300גר' מעל  350גר' מעל  500גר'
עד  150גר'** עד  200גר'** עד  250גר'** עד  300גר'** עד  350גר'** עד  500גר'** עד  650גר'**
₪ 0.70
₪ 0.65
₪ 0.60
₪ 0.52
₪ 0.48
₪ 0.44
₪ 0.38

₪ 0.13

₪ 0.17

₪ 0.22

₪ 0.27

₪ 0.34

₪ 0.41

₪ 0.44

₪ 0.50

₪ 0.56

₪ 0.63

₪ 0.67

₪ 0.12

₪ 0.15

₪ 0.20

₪ 0.24

₪ 0.31

₪ 0.38

₪ 0.43

₪ 0.49

₪ 0.55

₪ 0.62

₪ 0.66

₪ 0.10

₪ 0.14

₪ 0.19

₪ 0.23

₪ 0.29

₪ 0.36

₪ 0.41

₪ 0.47

₪ 0.54

₪ 0.60

₪ 0.63

* המחיר החל מהפריט הראשון .ניתנת אפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה מעל  3,000עלונים ושכל הפריטים הנצברים שייכים לאותה קבוצת משקל.
** מיועד לחלוקה בתאי דואר ובמרכזי חלוקה בלבד.
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מאפייני השירות:
 #השולח יתבקש להביא את העלונים לישוב בו תתבצע חלוקת העלונים בפועל כאשר הם ארוזים בכמות של  100עלונים בכל אגד.
 #החלוקה תתבצע ב 84-ישובים ראשיים בלבד ובאמצעות בית/סניף הדואר המרכזי אשר בישוב.
 #במקומות בהם קיימים מרכזי חלוקה ,החלוקה תתבצע במרכזי החלוקה בלבד.
 #החלוקה תתבצע תוך שני ימי עסקים מעת קבלת העלונים בבית המיון/בית/סניף הדואר.
 #עלונים שיתקבלו ביום ה' או בערב חג יחולקו לאחר שני ימי עסקים.
 #משקל העלון בחלוקה רגלית מוגבל עד למשקל  100גרם ,ובחלוקה למרכזי חלוקה עד למשקל של  650גרם .החלוקה מוגבלת למשלוח אחד
ביום לישוב – כל חריגה מכך דורשת אישור אגף התפעול.
 #ניתנת האפשרות לצבירה חודשית ובלבד שבכל משלוח בודד הכמות תהיה  3,000עלונים או יותר ושכל הפריטים הנצברים שייכים לאותה קבוצת
משקל (לא ניתנת אפשרות צבירה של עלוני  48עם עלונים רגילים).

5
 המחירים כוללים מע"מ ונכונים ל  1.1.2019-התעריפים קבועים בתקנות ובתעריפון החברה ומתעדכנים מעת לעת
 אופן מתן השירותים ותנאיהם מפורטים באתר חברת דואר ישראל במרשתת ,בכתובת www.israelpost.co.il
 הגדרת השירות המלאה בכפוף לתקנות הדואר ומדריך הדואר .הנוסח המחייב הוא הנוסח המלא שבמסמכים אלה .ט.ל.ח.
 ניתן לעיין במחירון המלא ביחידות הדואר ברחבי הארץ ובאתר דואר ישראל.

למידע נוסף אנא פנו למנהלי השיווק של דואר ישראל1-800-300-171 :
או היכנסו לאתר האינטרנטwww.israelpost.co.il :

