
*1990 התש"ן (תיקון), הדואר רשות חוק

יבוא: העיקרי), החוק  להלן ) 1 התשמ"ו1986 הדואר, רשות לחוק 24 סעיף במקום . 124 סעיף החלפת

נוספים תיתןשירותים הרשות כי להחליט רשאית והועדה, השר באישור המועצה, 24
קשורים שהם ובלבד זה, חוק לפי ותנת שהיא השירותים על נוספים שירותים

אחרים שירותים שהם או בנתינתם ומשתלבים אלה לשירותים במישרין
". המדינה מטעם לציבור הניתנים

יבוא: ואחריו (א) יסומן העיקרי לחוק 33 בסעיף האמור . 2

עובדי כשל הרשות עובדי של גימלאותיהם היות לעניו (א) קטן סעיף הוראת "(ב)
עובדים להעברת ההסכם לפי הרשות לעובדי שהיו עובדים על רק תחול המדינה

קרן במסגרת לגימלאות זכאים יהיו הרשות של אחרים עובדים . 110 בסעיף כאמור

.33 סעיף תיקון

כ"ה מיום , 1968 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת (1990 במרס 26) התש"ן באדר כ"ט ביום בכנסת נתקבל
55 עמ' (1990 בינואר 22) התש"ן בטבת

79 עמ' התשמ"ו ס"ח 1



הגדול המספר את המייצג העובדים ארגון עם בתיאום הרשות, לכך שתקכע פנסיה
". הרשות עובדי של ביותר

37 סעיף תיקון העיקרי לחוק 37 בסעיף .3

האוצר"; שר "באישור יבוא "השר" אחרי (א), קטן בסעיף (1)

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

רשאי האוצר שר ובאישור לתוספת, שירותים להוסיף בצו, רשאי, השר "(ב)
;". התוספת מן שירותים לגרוע בצו, הוא,

יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (3)

התשלומים את בתקנות לקבוע רשאי האוצר, שר עם בהתייעצות השר, "(ג)
כי השר נכח אם אולם בתוספת: מנויים ואינם נותנת שהרשות שירותים בעד

לרשות להתיר הוא רשאי האמורים, מהשירותים שירות במתן תחרות קיימת

השר תחול: לא בתקנות הקביעה ב1בר וההוראה סביר תשלום בעדו לגבות
;". כאמור היתר מתן על לוועדה יודיע

תימחק:  "התקנות" כמלה החל הסיפה (ד), קטן בסעיף (4)

גבייה": הוצאות "וכן יבוא וריבית" הצמדה "הפרשי אחרי (ה), קטן בסעיף (5)

על דיווח דרישתו, לפי לשר, תמסור "הרשות יבוא: בסופו (ו), קטן בסעיף (6)
". זה קטן סעיף לפי שגבתה התשלומים

45 סעיף לתיבתתיקון "או יבוא שלו" המכתבים "לתיבת אחרי ,(3) בפסקה העיקרי, לחוק 45 בסעיף . 4

דואר". דברי לחלוקת במיתקן הרשות לו שהקצתה מכתבים

50 סעיף תיקון העיקרי לחוק 50 כסעיף . 5

תנאים": בו "ולקבוע יבוא "מכתבים" אחרי (א), קטן בסעיף (1)

"בהיתר". יבוא השר" "הורה אחרי (ח, קטן בסעיף (2)

56 סעיף תיקון העיקרי לחוק 56 בסעיף . 6

או למסירה ניתן שאינו "או יבוא לכללים" "בניגוד אחרי (א), קטן בסעיף (1)
להחזרה":

לכללים". בניגוד "שנשלח יבוז* "כאמור" המלה במקום (ב), קטן בסעיף (2)

86 סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 86 סעיף במקום . 7

מאחריות ''פטור
עבירה בשל

עוולה או

לב, שבתום כך על אזרחית או פלילית באחריות דואר פקיד יישא לא .86

דין כל לפי עוולה או עבירה שהוא דבר במברק העביר או שידר תפקידו, בתוקף
". כאמור בהעברה או בשידור חלק נטל או

90 סעיף תיקון העיקרי לחוק 90 בסעיף . 8

 (ב) קטן בסעיף (1)

בכללים"; שנקבעה "בדרך יבוא דואר" דבר של "השהייתו אחרי כרישה, (א)

יבוא: (3) פסקה אחרי (ב)



האמנה לפי אסורה בדואר שהעברתם פריטים מכיל הדואר דבר (4)"
הכללים: לפי או העולמי הדואר איגוד של וההסכמים

באמצעותו או הדואר דבר לגבי עבירה נעברה כי סביר חשד קיים (5)

;". אחר דין לפי או זה חוק לפי

יבוא: (כ) קטן סעיף אחרי (2)

בהתאם הדואר פקיד בו ינהג כאמור הושהה או עוכב שנפתח, דואר דבר "(ג)
.". בכללים לאמור

יבוא: העיקרי לחוק 112(ג) סעיף במקום . 9

על הזכויות רישום או נכסים להעברת ההסכם לפי לרשות זכויות העברת "(ג)

שר כאמור: רישום או העברה על הסכם או דין כל לפי החל מתשלום פטורים שמה,

וכל מסים בולים, מס אגרות, מתשלום גם הרשות את לפטור בצו רשאי האוצר

". מקצתם או כולם נכסים, להעברת ההסכם בביצוע הכרוכים אחרים חובה תשלומי

112 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 117 סעיף אחרי . 117א10 סעיף הוספת

אגרות"מסים בולים, מס מסים, תשלום לענין המדינה כדין הרשות דין (א) 117א.
למדינה. המגיעים אחרים חובה ותשלומי

מעסיקים, מס בחוק כמשמעותו מעסיקים ממס פטורה תהיה הרשות (ב)
התשל"ה21975".

ועל היתר בעל על פיקוח בדבר תקנות "לרבות יבוא: בסופו העיקרי, לחוק (א) 126 בסעיף . 11

". מטעמה והבאים הרשות של פעולותיה
126 סעיף תיקון

יבוא טלפונים" "מרכזת ,אחרי 3 התשכ"ה1965 והבניה, התכנון לחוק (2)69 בסעיף . 12

דואר". דברי לחלוקת "מיתקן

חוק תיקון
והבניה התכנון

המגיעים אחרים חובה ותשלומי ארנונות תשלום לענין המדינה כדין הרשות דין (א) . 13

מקומית. לרשות

.(1991 במרס 31) התשנ"א בניסן ט"ז יום עד (א) קטן סעיף של תקפו (ב)

שעה הוראת
ארנונות לענין

.(1987 במרס 31) התשמ"ז בניסן א' ביום ו13(א) 10 ,9 סעיפים של תחילתם . תחילה14

שמיר יצחק
הממשלה ראש

שמיר יצחק

התקשורת שר

הרצוג חיים
המדינה נשיא

. 118 עמ' התשל''ה, ס''ח 

. 107 עמ' התשכ''ה, ס"ח 1


