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 9/82–ההתשע"(, 89הצעת חוק הדואר )תיקון מס' 

 

    הצעות חוק: לושהצעת חוק זו היא מיזוג של ש

 

)רישום פרטי שולח על גבי דבר  (31הצעת חוק הדואר )תיקון מס'  .3

 –מטעם הממשלה  ,1430–דואר רשום וציונם בהודעה(, התשע"ד

ביולי  12)ראשונה ביום א' באב התשע"ד הנדונה בכנסת בקריאה 

 ( והועברה לוועדת הכלכלה. 1430

פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר  –הצעת חוק הדואר )תיקון  .1

נדונה בכנסת בדיון  –כנסת המטעם חברי  ,1431–רשום(, התשע"ג

( והועברה לוועדת 1430ביולי  12מוקדם ביום א' באב התשע"ד )

 הכלכלה.

פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר  –הצעת חוק הדואר )תיקון  .1

נדונה בכנסת בדיון  –כנסת המטעם חברי  ,1430–רשום(, התשע"ד

ת ( והועברה לוועד1430ביולי  12מוקדם ביום א' באב התשע"ד )

 הכלכלה.

 

)ד( לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת 20בהתאם להוראות סעיף 

לאשר את מיזוגן והבאתן של  (1430בדצמבר  3ט' בכסלו התשע"ה )ביום 

 הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.

 

 

לקריאה השנייה ולקריאה  –הסתייגויות ללא  – מוגשתהצעת החוק 

 .(1430בדצמבר  2ט"ז בכסלו התשע"ה )ם השלישית ביו

 

 בקשות רשות דיבור. לא הוגשולהצעת החוק 

 

 

יוזמי הצעות החוק הפרטיות: חברי הכנסת  נחמן שי, אורי מקלב, משה גפני, 

ןלוייעקב אשר, יריב 
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 הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית

 41004430סימוכין: 

 /א'888-נספח מס' מ
 (99/2/82; פ/82//92)פ/

 
 

 

 9/82–ה(, התשע"89חוק הדואר )תיקון מס' 

 

 3824–בחוק הדואר, התשמ"ו .3 א64הוספת סעיף 
1
 יבוא: 64החוק העיקרי(, אחרי סעיף  –)להלן  

 "רישום פרטי  

 השולח על גבי

 דבר דואר רשום

שולח יציין על גבי דבר דואר רשום, באופן  )א( א.64

, פרטים בולט לעין, ברור ושאין בו כדי להטעות

 : אלה

שם השולח, ואם דבר הדואר נשלח  (3)       

 –בידי השולח כמיופה כוח של אדם אחר 

גם שמו של האדם שייפה את כוחו, ואולם 

אם דבר הדואר נשלח בידי המדינה 

"מדינת  –ומוסדותיה, יירשם שם השולח 

 ;ישראל"

המדינה  הוא, למעט אם מען השולח (1)       

 ;ומוסדותיה

דין לגבי דבר חזקת מסירה לפי כל  (1)       

 .ישנה, אם הדואר

בעל רישיון לא יקבל למשלוח דבר דואר  )ב(      

רשום שלא מצוינים על גביו הפרטים האמורים 

 בסעיף קטן )א(.

בעל רישיון המשאיר הודעת דואר רשום  )ג(      

במען הנמען, יציין על גביה באופן ברור את 

 הפרטים שציין השולח על גבי דבר הדואר כאמור

 רשאי ,הוועדה; השר, באישור בסעיף קטן )א(

ם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על סוגישלקבוע 

 .הודעות דואר רשום מסוימים של

                                                                    
 .644; התשע"ב, עמ' 48ס"ח התשמ"ו, עמ'  1
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 –בסעיף זה  )ד(      

דבר דואר שנשלח באמצעות  –"דבר דואר רשום"       

בעל רישיון, באופן הכולל, בין השאר, 

רישום בעת הקבלה, ניסיון מסירה במען 

הנמען, מסירה כנגד חתימה, לרבות 

אפשרות קבלת אישור מסירה, והשארת 

הודעת דואר רשום במקרה שבו לא 

 התאפשרה מסירה כנגד חתימה כאמור;

הודעה על משלוח דואר  –"הודעת דואר רשום"       

רשום שתושאר על ידי בעל רישיון במען 

מזמינה אותו לאסוף את דבר והנמען 

במקרה שבו לא התאפשרה מסירת הדואר, 

 ;חתימתוכנגד  נובמעדבר דואר רשום 

הממשלה ומשרדי  –"המדינה ומוסדותיה"       

הממשלה, לרבות יחידותיהם ויחידות 

 ;בתי דיןו בתי משפטהסמך שלהם, 

אדם המשלם לבעל רישיון בעבור  –"שולח"       

על ידי בעל  משלוח דבר הדואר הרשום

 ".או באמצעות בעל רישיון אחר הרישיון

על גבי דבר דואר רשום שם כוזב  ( לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או3)344בסעיף  .1 344תיקון סעיף 

 א."64"דבר דואר רשום" ו"שולח" כהגדרתם בסעיף  –לעניין זה  ;של השולח

 ( יבוא:6ב)א( לחוק העיקרי, אחרי פרט )348בסעיף  .1 ב348תיקון סעיף 

שיש קיבל דבר דואר רשום למשלוח כשלא מצוינים על גביו הפרטים  (4")  

 א)ב(;64, בניגוד להוראות סעיף (1)-( ו3)א)א(64סעיף לפי  לציינם

לא ציין על גבי הודעת דואר רשום את הפרטים שציין השולח על גבי  (4)  

 א)ג(."64דבר הדואר הרשום, בניגוד להוראות סעיף 

 (.1436באוקטובר  34ביום כ"ז בתשרי התשע"ו )תחילתו של חוק זה  . 0 תחילה 
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