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 חוק בנק הדואר (תיקון מס׳ 3) תשל״ו-1975 *

) לחוק בנק: *דואר,: :תשי״א-1951 ! (להלן — החוק העיקרי), אחרי כ  תיקון סעיף 2 1. בםעיף 2 (

 פסקה (4) יבוא:
 •״(5) קבלת •שטרי־חוב מבעלי חשבון סילוקים לגוביינה;

 (6) שירותי עזר לשירותים המנויים בפסקאות (1) עד (5)
 המתאפשרים מניהול החשבונות על ידי בנק הדואר׳ מאופן
 רישומם או מדרכי הבקרה עליהם (להלן - שירותי עזר).״

 תיקון סעיף 4 2, בסעיף 4 (א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״מינויו של היושב ראש יהיה לחמש שנים

 ואפשר לשוב ולמנותו״. .

 3, בסעיף 5 (ב) לחוק העיקרי -
 (1) במקום פסקה (2) יבוא:

 ״(2) המנהל הכללי של משרד התקשורת או בא כוחו:״

 (2) בפסקה (5), בסופו יבוא ״מינויו של כל אחד מששת החברים יהיה לשלוש
 שנים, ואפשר לשוב ולמנותם״.

 תיקון סעיף 5

 4. אחרי סעיף ><א לחוק העיקרי יבוא:

 ״משיכת יתר 6ב. (א) בנק הדואר רשאי להתיר משיכת יתר מחשבון סילוקים

 (להלן - משיכת יתר), שלא תעלה על 250 לירות, אם בעל החשבון הוא
 גם בעל חשבון חסכון בבנק הדואר והיתרה בו בעת משיכת היתר אינה

 פחותה מסכום משיכת היתר.
 (ב) כל עוד לא כוסתה משיכת היתר, לא תותר משיכת יתר נוספת

 מאותו חשבון סילוקים.
 (ג) שר התקשורת באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים
 של הכנסת רשאי לשנות בתקנות את סכום המקסימום של משיכת היתר

 הנקוב בסעיף קטן (א).

 6ג. (א) כל שירות עזר יופעל באישורה של המועצה, והודעה על
 הפעלתו תפורסם ברשומות.

 (בו בנק הדואר רשאי להתקשר בהסכם עם כל בעל חשבון המבקש
 לקבל שירות עזר, אשר בו ייקבעו התנאים למתן השירות, לרבות התש

 לומים בעדו.״

 שירותי עזר

 הוספת סעיפים
 6ב ו־6ג

 5. בסעיף 20 (א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (5) יבוא:
 ״ ״(6) התנאים להתרת משיכת יתר, מועדי כיסויה ותשלומי

 הריבית עליה.״

 תיקון סעיף 20

 • נתקבל בכנסת ביום ט״ז בחשון חשל״ו (21 באוקטובר 1975); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1114
 תשל״ד, עמי 158.

 1 ם״ח תשי״א, עמ׳ 219; תשט״ז, עמ׳ 85; תשי״ה, עמי 114.

 2 ספר החוקים 782, כ״ה בהשון תשל״ו, 30.10.1975



 6, על אף האמור בסעיפים 2 ו־3(2), מינויו של היושב ראש ומינוים של חברי המועצה הוראת מעבר
 לפי סעיף 5 (ב)(5) לחוק העיקרי שעמדו בתקפם ערב פרסומו של חוק זה ברשומות, יעמדו

 בתקפם עד תום שנה מיום הפרסום האמור.

ן ז ו ן א ו ר ה ן א י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר התקשורת

ר י צ ם ק י ר פ  א
 בשיא המדינה

 חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה(כספים), תשל״ו-1975 *

 1, תקפן של תקנות ההגנה (כספים), 1941«, מוארך בזה עד יום י׳ בטבת תשל״ז (31 הארכת תוקף
 בדצמבר 1976).

ה ל י ח  2, תחילתו של חוק זה ביום כ״ח בטבת תשל״ו(1 בינואר 1976). ת

ץ י ב ו נ י ב ע ר ש ו ה ן י י ב ק ר ח צ  י
 ראש הממשלה שר האוצר

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 • :תקבל בכנסת ביו6 ט״ז בחשון תשל״ו (21 באוקטובר 1975); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 199ז,
 תשל״ה, עמי 425.

 1 ע״ר 1941, תוס׳ 2 מס׳ 1138, עמי 1380; ס״ח תשל״ד, עמי 89.

ז תשל״ו, 30.10.1975 3 קים 732, ב״ה בהשו  ספר דחו
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