
הערותמחירון מוניתהערותמחיר שליח בין לביןתאור השרות

שליחות עירונית מהיום להיום 

מתאים גם - חבילה קטנה 

ח"ש60-100 קילו5לאופנוע עד 

ומדובר על פריט ולא על קרטון 

 20חבילה גדולה עד . 40*40מעל 

קילו זה כבר הובלה ולא שילוח 

 במקרה שלא 30%תוספת של 

80-120.צריך עזרה בהרמת החבילה

כמובן שמונית מחליט להפעיל 

מונה וזה תלוי במרחק

שליחות עירונית בהול לשעתיים 

100-180הקרובות

מדובר על ערים  ₪ 180המחיר 

'  דק30גדולות שהמרחק 

שימו לב שליחים , מהאיסוף 

יקרים חבילה מתוזמנת מופעל 

".חוק טכנאי"

- שליחות עירונית לא מתוזמנת 

ללא חלון צף ליום של אחרי 

NEXT-DAY40-70 ₪ 

מדובר על חבילה לשילוח ולא 

50-70חבילות להפצה

 חבילות 40מעל )חבילות בהפצה 

  ₪ 12-25.עירוני ולא בינעירוני (לשליח ביום

- תלוי כמה השליח עושה בשעה 

שעת עבודה של שליח בשטח עם 

מ "לפני מע ₪  100כלי רכב  

ותלוי בכמות העבודה במרחקים 

ממשלוח למשלוח לכן תמיד צריך 

לבדוק מסלול לדוגמא כדי לא 

רוב העבודה - ליפול בין הכיסאות

בדרך כלל לא מבצעים.באה מחברות שילוח

שליחות עירונית לבעלי חנויות 

, חנות פרחים , כגון חנות חיות 

 ₪ 25-45..בתי דפוס ועוד

תלוי במשקלים ובכמות שנכנסת 

ברכב למשל חנות פרחים חשוב 

או . הכמות שנכנסת לכל סיבוב

בחנות חיות שהמשקלים גדולים 

בדרך כלל לא מבצעים.אז לגבות מחיר בהתאם



משלוחים בינעירוני חבילות 

 2.4-3.4₪כל קילומטר  קילו5ומעטפות עד 

גודל -  תלוי  בסוג המשלוח 

החבילה ואם המשלוח הוא 

והחלת המונה במקרה של פקקים ₪ 4.5-5.5.ספיישל ולא על הדרך

- מסירות משפטיות עירוניות 

250-150 ₪ מסרב לקבל-הדבקה-החתמה

מדובר על מסירה אישית לחייב או 

- תלוי בכמות הביקורים, לנתבע 

במידה והלקוח - סוג המסירה 

למרות )דורש רק החתמה

 3שהדבקה קבילה חוקית לאחר 

בדרך כלל לא מבצעים ₪ 200-400.(ביקורים

- מסירות משפטיות בינעירוניות 

200-400  ₪מסרב לקבל-הדבקה-החתמה

מדובר על מסירה אישית לחייב או 

- תלוי בכמות הביקורים, לנתבע 

במידה והלקוח - סוג המסירה 

למרות )דורש רק החתמה

 3שהדבקה קבילה חוקית לאחר 

.(ביקורים

לא אוהבית לקחת אחריות על 

ביצוע מסירה משפטית

  40-100 ₪ עורכי דין2-תצהיר כפול מ

שליחים בדרך כלל לא גובים 

תשלום על תצהיר אבל תצהיר 

שווה כסף וזמן עבודה שלנו 

ללכת לעורך דין , השליחים

בדרך כלל לא מבצעים.להחתים

60-80 ₪זמן המתנת שליח לשעת עבודה

, תלוי אם היה צריך לקבוע תור

השליחות תהיה מתוזמנת ולכן 

מונה ₪ 110חובה להוסיף


